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RESUMO 

 

Diversas iniciativas de avaliação externa em larga escala surgiram no Brasil durante 
a década de 1990, a destacar: Sistema Nacional da Avaliação Básica (SAEB) e 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Passados mais de vinte anos, desde o 
nascimento dessas iniciativas, intensificaram-se as discussões em torno da própria 
avaliação escolar interna realizada pelos professores. Aproximar a avaliação externa 
em larga escala da avaliação interna escolar coloca-se como um problema da 
atualidade no cenário educacional brasileiro. Nesse contexto, delimitamos o objeto 
desta pesquisa: o professor-avaliador. Definimos como objetivo geral deste trabalho 
discutir a identidade deontológica do professor-avaliador. Os objetivos específicos 
que orientaram este trabalho foram assim planificados: (1) discutir a identidade 
deontológica do professor-avaliador no contexto do paradigma docimológico da 
avaliação escolar, (2) discutir a identidade deontológica do professor-avaliador no 
contexto do paradigma pedagógico da avaliação escolar, (3) identificar o referencial 
de competências imputado ao professor-avaliador do programa Aprender pra Valer 
SEDUC-CE. Esta pesquisa se inscreve na abordagem qualitativa por manifestar, 
entre outras características, o caráter descritivo e interpretativo, o interesse pela 
utilização dos resultados, a busca por diversas fontes de dados. Os procedimentos 
metodológicos consubstanciaram-se em análise documental e pesquisa 
bibliográfica. Os dados foram interpretados pela análise de conteúdo. Para efeito 
deste estudo, como referenciais teóricos, demarcamos Bloom, Hastings e Madaus 
(1983), Perrenoud (1999), Afonso (2000), Hadji (1994, 2001), Tyler (1949), Bonniol e 
Vial (2001). Os resultados da pesquisa indicaram que a avaliação externa em larga 
escala exerce influência sobre identidade deontológica do professor-avaliador ao 
propor um referencial para a construção de instrumentos de avaliação: a Matriz de 
Referência. O Programa Aprender Pra Valer indica a avaliação externa em larga 
escala como principal agente da gestão do sistema, da gestão da escola e da gestão 
da sala de aula. No entanto, esse programa não apresenta um projeto específico 
para a formação do professor-avaliador nem confirma a importância da avaliação 
escolar interna. O paradigma docimológico nos permite identificar os deveres do 
professor-avaliador na perspectiva dos instrumentos de avaliação, enquanto a 
formação do professor-avaliador, baseada no paradigma pedagógico, situa a 
formação dele em um quadro complexo da abordagem sistêmica anunciada 
inicialmente por Tyler (1977) e confirmada por Bloom, Hastings e Madaus (1983), 
Perrenoud (1999, 2000, 2002) e Hadji (1994, 2001).  

 
 

Palavras-chave: Avaliação externa. Avaliação interna. Professor-avaliador. 
Referencial de formação. 
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ABSTRACT 

 

 
Various initiatives to external large-scale evaluation arise in Brazil during the 1990s, 
especially: National System of Basic Assessment (SAEB) and National Secondary 
Education Examination (ENEM). After more than twenty years since the birth of those 
initiatives, discussions about the schools own internal assessment by teachers have 
been intensified. Bringing near the outer large-scale evaluation to the school’s 
internal evaluation arises as a problem today in the Brazilian educational scenario. In 
this context, we have delimited the object of this research: the evaluator-teacher. We 
have defined as general objective of this research the discussion on the ethical 
identity of evaluator-teacher. The specific objectives that guided this study were 
planned as follows: (1) to discuss the ethical identity of evaluator-teacher in the 
context of the paradigm docimológico school evaluation, (2) to discuss the ethical 
identity of evaluator-teacher in the context of the pedagogical paradigm of school 
evaluation, (3) to identify the reference of powers attributed to the evaluator-teacher 
on Aprender pra Valer (Learning for Sure) program, by SEDUC-CE. This research 
falls under the qualitative approach by stating – among other features – the 
descriptive and interpretative matter, the interest on the use of the results, use 
various data sources. The methodological procedures substantiated in documentary 
analysis and literature review. The data were interpreted by content analysis. For 
purposes on this study we defined as theoretical references Bloom, Hastings and 
Madaus (1983), Perrenoud (1999), Afonso (2000), Hadji (1994.2001), Tyler (1949), 
Bonniol and Vial (2001). The survey results indicated that external evaluation on a 
large scale will influence on ethical identity of evaluator-teacher by proposing a 
framework for the construction of assessment instruments: the Reference Matrix. The 
Learning For Sure Program (Aprender Pra Valer) indicates the external evaluation on 
a large scale as the main agent of the management system, school management and 
the management of the classroom. However, this program does not have a specific 
project for  the evaluator-teacher’s education evaluator and to confirm the importance 
of internal school evaluation. The docimologic paradigm allows us to identify the 
duties of the evaluator-teacher from the perspective of evaluation instruments. While 
the formation of the evaluator-teacher, based on educational paradigm, lies in their 
education in a complex frame of the systemic approach initially announced by Tyler 
(1977) and confirmed by Bloom, Hastings and Madaus (1983), Perrenoud (1999, 
2000, 2002) and Hadji (1994.2001). 
  

Keywords: External Evaluation, Internal evaluation, Evaluator-teacher, Reference 

training. 

 



9 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

DCN  Diretrizes Curriculares Nacionais. 

ENEM  Exame Nacional do Ensino Médio. 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. 

MEC Ministério da Educação. 

NUFOR Núcleo de Formação. 

PCN  Parâmetros Curriculares Nacionais.  

PCN+ Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

SAEB  Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 

SAERJ Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro. 

SARESP Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. 

SEDUC-CE Secretaria de Educação do Estado do Ceará. 

SEFOR Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza.  

SEMTEC Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

SIADE Sistema de Avaliação do Desempenho das Instituições Educacionais 

do Sistema de Ensino do Distrito Federal. 

SIMAVE Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública. 

SPAECE Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. 

 

 



10 
 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 – FONTES BIBLIOGRÁFICAS: LIVROS .............................................................. 49 

QUADRO 2 – FONTES BIBLIOGRÁFICAS: PERIÓDICOS ....................................................... 52 

QUADRO 3 – FONTES DOCUMENTAIS ............................................................................. 55 

QUADRO 4 – CONTEÚDOS E CARGA HORÁRIA DA FORMAÇÃO INTEGRAR PARA AVANÇAR III 112 

QUADRO 5 – CONTEÚDOS E INDICADORES DA FORMAÇÃO INTEGRAR PARA AVANÇAR III - 1ª 

ETAPA – AVALIAÇÃO ............................................................................................. 114 

QUADRO 6 – TABELA DE ESPECIFICAÇÃO ..................................................................... 128 

QUADRO 7 – CONTEÚDOS E INDICADORES DA FORMAÇÃO ELABORAÇÃO DE ITENS E MATRIZES 

DE REFERÊNCIA PARA OS EXAMES SUPLETIVOS ....................................................... 131 

QUADRO 8 – CONTEÚDOS E INDICADORES DA FORMAÇÃO ELABORAÇÃO DE ITENS ........... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

1.1 O contexto e a problematização da pesquisa: a avaliação externa, a avaliação 

interna e a formação do professor-avaliador ............................................................. 13 

1.2 A justificativa e os objetivos da pesquisa: professor-avaliador, um objeto em 

construção ................................................................................................................. 17 

2 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: NECESSÁRIA MOBILIZAÇÃO E EXPERIÊNCIAS 

DA SEDUC-CE ......................................................................................................... 25 

2.1 Mobilização em torno da avaliação educacional: maior entendimento sobre o 

professor-avaliador .................................................................................................... 25 

2.2 Experiências da SEDUC-CE com a avaliação educacional: perspectiva geral e a 

formação do professor-avaliador ............................................................................... 27 

3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-AVALIADOR: MULTIRREFERENCIALIZAÇÃO 

E MATRIZ DE REFERÊNCIA ................................................................................... 32 

3.1 A Multirreferencialização ..................................................................................... 32 

3.2 Matriz de Referência: o referencial estereotipado ............................................... 38 

4 BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA E DELINEAMENTO DA PESQUISA ......... 443 

4.1 As questões centrais da pesquisa: a ontologia, a epistemologia e a metodologia

 .................................................................................................................................. 44 

4.2 A abordagem da pesquisa................................................................................... 46 

4.3 O tipo de pesquisa .............................................................................................. 47 

4.4 As fontes da pesquisa bibliográfica ..................................................................... 48 

4.5 As fontes da pesquisa documental ...................................................................... 54 

4.6 A metodologia de análise dos dados e seu delineamento .................................. 57 

4.6.1 Análise de conteúdo ......................................................................................... 57 

4.6.2 Apresentação das unidades e categorias analíticas ........................................ 58 

5 ENTRE RESULTADOS E DISCUSSÕES .............................................................. 60 

5.1 Unidade de Análise 1: Paradigma Docimológico ................................................. 60 

5.2 Unidade de Análise 2: Paradigma Pedagógico da Avaliação Educacional ......... 75 

5.3 Unidade de Análise 3: A Formação do Professor-Avaliador no Contexto do 

Sistema Escolar ........................................................................................................ 90 

5.4 Unidade de Análise 4: A Escola como Cenário de Formação do Professor-

Avaliador ................................................................................................................. 109 



12 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DEONTOLÓGICA 

DO PROFESSOR-AVALIADOR ............................................................................. 137 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

[...] estudamos a avaliação que [...] propõe problemas 
ao avaliador, sem nos interessarmos pelo avaliador, 
mas assumindo seus problemas para tentar resolvê-
los [...]. (Bonniol e Vial, 2001, p. 62). 

 

O manuscrito aqui apresentado refere-se à conclusão da pesquisa de 

mestrado intitulada Professor-Avaliador: identidade deontológica e formação no 

contexto do sistema escolar – o caso do Programa Aprender pra Valer. Este trabalho 

está vinculado ao programa de pós-graduação em Educação Brasileira da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Linha: Avaliação Educacional, Eixo: 

Avaliação do Ensino-Aprendizagem.  

A título desta introdução, estruturamos dois itens. O primeiro deles aborda 

o contexto e a problematização da pesquisa. No âmbito do contexto, buscamos a 

aproximação entre avaliação externa em larga escala e a avaliação interna da 

aprendizagem escolar. Na perspectiva da problematização, dialogamos com o 

campo semântico da avaliação educacional até refinarmos nosso objeto – no caso, o 

professor-avaliador – nos limites da sua identidade deontológica e da sua formação 

no contexto sistema escolar. No segundo item, justificamos e apresentamos os 

objetivos da pesquisa. Se o campo semântico da avaliação educacional demonstra 

conceitos estruturadores da prática avaliativa, a identidade do seu ator principal no 

contexto escolar aparece pulverizada entre os diferentes modelos ou teorizações da 

avaliação. Daí a justificativa para discutir o conjunto de deveres que nos 

possibilitassem afirmar a identidade própria do professor-avaliador no contexto 

escolar. Os objetivos indicaram o percurso metodológico desta pesquisa como de 

cunho bibliográfico e documental. Finalizamos este item com uma breve 

apresentação da estrutura geral do texto. 

 

1.1 O contexto e a problematização da pesquisa: a avaliação externa, a 

avaliação interna e a formação do professor-avaliador 

 

A avaliação educacional desenvolveu-se, principalmente, em torno de três 

subáreas: avaliação do ensino-aprendizagem, avaliação institucional e avaliação de 

sistemas ou avaliação externa em larga escala. Essas três subáreas, obviamente, 
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denunciam interesses epistemológicos específicos quanto aos objetivos (avaliação 

do processo de ensino, avaliação de desempenho de estudantes, avaliação de 

projeto pedagógico e avaliação de redes escolares) e às audiências (alunos e 

professores, gestores escolares e gestores de sistemas escolares).   

No entanto, quando as contextualizamos no espaço da sala de aula, o 

sistema de referência criado por essas diferentes áreas da avaliação educacional 

coloca-se como competências inerentes ao referencial deontológico do professor-

avaliador. Esse fato tornou necessária a investigação de como esses campos se 

aproximam no contexto da unidade escolar. 

A identidade deontológica e a formação do professor-avaliador têm sido 

objeto de pouca discussão teórica.  Discute-se prioritariamente sua prática numa 

clara aproximação com a meta-avaliação, isto é, a avaliação da avaliação. Vianna 

(2000, p. 161) acertadamente resumiu essa questão ao concluir que “a figura do 

avaliador educacional não se cristalizou [...]” apesar do desenvolvimento desse 

campo em diferentes áreas, como apresentado anteriormente. 

Portanto, neste trabalho, ao problematizarmos a identidade deontológica 

e a formação do professor-avaliador, tanto a avaliação externa como a avaliação 

interna são analisadas numa perspectiva interdisciplinar. Em ambas, os assuntos 

Matriz de Referência e Elaboração de Itens têm aparecido como conteúdos 

estruturantes do referencial de competências do professor-avaliador no domínio da 

sala de aula.  

No Brasil, Matriz de Referência1 e Elaboração de Itens tornaram-se 

comuns no discurso pedagógico e nos documentos oficiais, após a criação, pelo 

Governo Federal, de diversas iniciativas em avaliação externa em larga escala, ou 

avaliação de sistemas educacionais, durante a década de 1990, a destacar: Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de 

Jovens e Adultos (ENCCEJA) (LOCATELLI, 2002; FRANCO e BONAMINO, 2001; 

FRANCO, BONAMINO e SZTAJN, 2003; ANDRIOLA, 1999). 

Seguindo essa tendência nacional, alguns estados brasileiros também 

passaram a desenvolver sistemas próprios de avaliação em larga escala, por 

                                                      
1 Numa definição breve, matriz de referência é um mediador curricular formado pela associação entre 
conteúdos disciplinares e competências cognitivas. Sobre os objetivos das matrizes de referência, 
Macedo (2007) afirma que elas propõem informar aos interessados o que será avaliado e resgatar a 
importância dos diferentes domínios cognitivos da aprendizagem. 
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exemplo: Rio de Janeiro (SAERJ – Sistema de Avaliação da Educação do Estado do 

Rio de Janeiro), São Paulo (SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo), Minas Gerais (SIMAVE – Sistema Mineiro de 

Avaliação da Educação Pública), Distrito Federal (SIADE – Sistema de Avaliação do 

Desempenho das Instituições Educacionais do Sistema de Ensino do Distrito 

Federal) e Ceará (SPAECE – Sistema Permanente de Avaliação da Educação 

Básica do Ceará). 

Bauer e Tavares (2013) afirmam que, dos vinte e sete estados brasileiros, 

na abrangência das cinco regiões geográficas, dezessete contam atualmente com 

seu próprio sistema de avaliação em larga escala, o que indica a expansão desse 

dispositivo educativo como fenômeno não situado ou restrito, mas efetivamente 

generalizado por todo o país. 

Importa aqui destacar que nessas esferas, igualmente aos assuntos 

Matriz de Referência e Elaboração de Itens, destacam-se conceitos recorrentes do 

referencial deontológico imputado ao professor-avaliador.  

Para além do que tem sido declarado como objetivos – monitorar 

qualidade da educação, garantir equidade entre os sistemas de ensino, informar 

gestores, pesquisadores e professores – e como funções – certificação, seleção, 

motivação, autoavaliação – das avaliações externas, no contexto da sala de aula, 

Matriz de Referência e Elaboração de Itens insinuam-se como referenciais para a 

prática avaliativa do professo-avaliador.    

Naturalmente, desse movimento iniciado com as avaliações externas em 

larga escala, esperava-se algum impacto no cotidiano das escolas por meio da 

própria avaliação que os professores realizam com seus alunos e da avaliação 

institucional que a escola possa vir a realizar. Isso foi o que Vianna (2003, p.18) 

denominou de “validade consequencial” das avaliações externas. 

Com efeito, o impacto pode ser percebido em outros documentos 

curriculares, como nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que igualmente trazem a mesma proposta de 

abordagem dos conteúdos: conteúdos associados a competências cognitivas. Isso 

indica que o discurso pedagógico – do currículo escolar – buscava alinhar-se com o 

discurso psicométrico – da avaliação externa. Logo, as consequências das 

avaliações externas estavam para além da utilização do diagnóstico estatístico pela 

gestão do sistema escolar. 
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A partir da ideia de estruturar o currículo com base em competências e 

habilidades, imprimia-se, nestes documentos curriculares, uma prescrição antiga da 

pedagogia por objetivos: apresentar o programa não apenas como uma lista de 

conteúdos ou objetivos cognitivos isolados, mas em associação (TYLER, 1977).   

Portanto, as Matrizes de Referência são mediadores curriculares com 

repercussão na vida dos estudantes, dos professores, das escolas e dos sistemas 

de ensino, porque se impõem como uma proposição de organização curricular; por 

conseguinte a discussão empreendida neste trabalho, com foco na identidade 

professor-avaliador, não poderia se limitar à dimensão psicométrica que tem 

invadido a pauta atual das práticas avaliativas.  

Contudo, não é sem propósito que se justifica a defesa daquelas 

características psicométricas – como validade de conteúdo, dificuldade e 

discriminação dos itens – enfatizadas nas avaliações externas no contexto da 

avaliação interna. Fernandes (2009) explica que as características psicométricas das 

avaliações, como as citadas anteriormente, precisam de transposição didática para o 

reconhecimento do seu valor perante os diferentes atores envolvidos com práticas 

avaliativas: professores, gestores, secretários, alunos, pais.  

Em educação, muitos conceitos pedagógicos são banalizados por 

práticas situadas à margem da sua teoria estruturante. Foi assim com os conceitos 

de “Avaliação formativa, ensino diferenciado, aprendizagem significativa, gestão 

democrática”, entre outros, que acabam por perderem a vocação para o que se 

propõem porque viram “lugar comum” ou, como se referiu Pacheco (2005, p. 10), 

“modas pedagógicas”. 

Hamilton (1992), apud Silva (2008), entende que um discurso pedagógico 

assimilado como “lugar comum” torna-se temerário por ignorar a necessidade de 

discutir o que é fundamental de um modelo, de uma teoria: sua origem, sua 

evolução ou suas contradições.  

Temíamos que simplificações forçadas por apelo midiático, ideológico ou 

diletantismo pudessem comprometer as expectativas depositadas em torno desses 

assuntos; principalmente banalizações a respeito do conceito de Matriz de 

Referência, porque este, em sua origem, tinha muito mais a contribuir com a prática 

do professor-avaliador do que a simples convicção de que se prestava à prática 

transparente da avaliação, como é colocado por muitos documentos oficiais relativos 

à avaliação externa em larga escala.  
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Não menos temerária seria a consagração da possibilidade de desvio 

para o que é apenas problemático e limitado em uma temática emergente, ou para o 

que ela enaltece como legítimo e apropriado. No caso das Matrizes de Referência, 

seria o fato de elas se tornarem referenciais estereotipados ou sinônimos de 

programa escolar (BONNIOL e VIAL, 2000; FRANCO, BONAMINO e SZTAJN, 

2003). 

Percebe-se, como vimos anteriormente, o surgimento de uma cultura de 

avaliação educacional no cenário brasileiro, influenciada inegavelmente pelas 

avaliações externas em larga escala. No entanto, a formação do professor-avaliador 

e a emergência de uma cultura de avaliação interna, isto é, no contexto escolar, 

ainda ressentem-se de uma discussão própria; de maneira a não banalizar o 

discurso e a prática avaliativa. Uma discussão que colocasse a corresponsabilidade 

do sistema escolar e dos seus programas na formação do professor-avaliador. 

O estado do Ceará, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, criou 

um amplo programa de fortalecimento do ensino médio – denominado Programa 

Aprender Pra Valer – que se divide em cinco linhas de ação: I) Superintendência 

Escolar, II) Primeiro Aprender, III) Professor Aprendiz, IV) Avaliação Censitária do 

Ensino Médio e V) Pré-vest. A linha Professor Aprendiz tem ofertado formações em 

práticas avaliativas para professores da rede básica de educação. O contexto e os 

projetos desse programa serão discutidos posteriormente. 

Compreendemos que a formação continuada deve estar ancorada em 

discutir e aperfeiçoar o contexto prático do professor, com base em um conjunto de 

conhecimentos teóricos que fundamentam as temáticas em estudo. As formações 

concebidas pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, certamente, 

constituem um aporte para reprofissionalização docente.  

 

1.2 A justificativa e os objetivos da pesquisa: professor-avaliador, um objeto 

em construção 

 
Dos elementos centrais do processo de ensino, a avaliação tem sido 

apontada como pouco explorada no contexto da formação docente e, por isso 

mesmo, representada ou praticada de maneira simplória, tendenciosa ao 
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pensamento docente espontâneo2. Para Gil-Pérez e Carvalho (2001), esse problema 

deve ser cercado principalmente pela formação do professor: 

 

É provável que avaliação seja um dos aspectos do processo 
ensino/aprendizagem, em que mais se faça necessária uma mudança 
didática, isto é, um trabalho de formação dos professores que questione “o 
que sempre se fez” e favoreça uma reflexão crítica de ideias e 
comportamentos docentes de “senso comum” [...]. (GIL-PÉREZ e 
CARVALHO, 2001, p. 55).  

 

Portanto, antecipamos que duas situações colocam-se como urgentes em 

relação à identidade do professor-avaliador como objeto de pesquisa: a primeira é 

que a formação deve ser o ponto central do debate; a segunda diz respeito ao 

referencial de competências dessa formação.  

Passadas mais de duas décadas desde a implantação pelo Governo 

Federal das iniciativas de avaliação externa em larga escala, no início dos anos 

noventa, continua-se a busca pela institucionalização de uma cultura avaliativa no 

contexto escolar. Uma cultura pensada a partir da formação do professor-avaliador e 

da escola como unidade fundamental desse processo; contudo a pesquisa tem 

apontado o foco da meta-avaliação como mais investigado. 

Ao discutir uma recente pesquisa sobre o Estado da Arte da avaliação 

educacional3 na Revista Estudos em Avaliação Educacional, Poltronieri e Calderón 

(2012) concluíram que 54% dos artigos tratavam da educação básica, 25% da 

educação superior e 22,65% de outras áreas.  

Os conteúdos abordados na educação básica encerravam a preocupação 

com dois grupos: os estudantes e os professores. Quanto ao primeiro grupo, tratou-

se especificamente de discutir dados de desempenho e de repetência. No segundo 

grupo, a temática discriminava as formas de avaliação docente. Na educação 

                                                      
2 Sobre o conceito de pensamento docente espontâneo Cf. CARVALHO, Anna M. Pessoa; GIL-
PÉREZ, Daniel.  Formação de professores de ciências. Tradução de Sandra Valenzuela. 5º Ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. – (Coleção Questões da Nossa Época; v. 26). Cf. também PERRENOUD, 
Philippe et al. As competências para ensinar no século XXI: formação dos professores e o desafio da 
avaliação. Tradução Cláudia Schilling e Fátima Murad. - Porto Alegre: Artmed, 2002. 

3 Segundo a classificação proposta por Freitas et al. (2009), apud Calderón e Poltronieri (2012), a 
avaliação educacional pode ser apresentada como a seguir. A) Avaliação da aprendizagem – se 
interessa pela avaliação no contexto da sala de aula sob a responsabilidade do professor. B) 
Avaliação de sistemas – abrange a avaliação em larga escala. C) avaliação institucional – 
corresponde à avaliação efetuada em cada unidade escolar ou instituição de ensino. 
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superior, os conteúdos enfatizavam a autoavaliação e a construção do projeto 

político pedagógico.  

Chama-nos a atenção, de acordo com o estudo apresentado 

anteriormente, o fato de que, na educação básica, a formação do professor-

avaliador não tenha se constituído como um dos assuntos apontados. O interesse, 

quando se exalta o professor nas pesquisas sobre avaliação educacional, parece ser 

o da meta-avaliação, encerrando as discussões na precariedade dos instrumentos 

utilizados pelos docentes, sem trazer à tona o problema da formação. Gatti (2003) 

confirma essa tendência ao refletir: 

 
A avaliação a ser desenvolvida pelos professores em classe tem merecido 
alguns estudos, mas, em geral, pouca ou nenhuma orientação se dá nos 
cursos de formação de professores sobre este aspecto tão importante do 
desenvolvimento das escolas. (GATTI, 2003, p. 99). 

 

Isso confirma que a investigação sobre a formação e a identidade do 

professor-avaliador ainda se configura tímida. O que os professores deveriam 

refletir, discutir, isto é, seu referencial de deveres no campo avaliativo, é 

subvalorizado em relação ao que deveriam fazer, como as técnicas psicrométricas, 

por exemplo. Gómez e Sacristán (1998) ressentiram-se com o tratamento da 

investigação sobre avaliação, expressando preocupação quanto aos temas habituais 

de pesquisa: 

 
Nos tratados, monografias e investigações sobre a avaliação [educacional] 
se presta muito mais atenção, por exemplo, às técnicas psicométricas do 
que ao que os professores/as fazem cotidianamente. (GÓMES e 
SACRISTÁN, 1998, p. 296). 

 

Em síntese, a pesquisa em avaliação educacional tem dispensado 

esforços em diagnosticar a precariedade do conhecimento dos professores em 

relação a práticas avaliativas, isto é, ao limitado e inadequado uso dos seus 

instrumentos e metodologias nessa área. Essas pesquisas, portanto, aproximam-se 

mais de uma atividade prática de avaliação do que propriamente de uma pesquisa 

sobre avaliação.  

A pesquisa em avaliação educacional, ao priorizar a meta-avaliação como 

objeto, de alguma maneira deixou subentendida a formação do professor-avaliador. 

Entretanto, segundo Bonniol e Vial (2001, p. 62), a “pesquisa sobre avaliação” 
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enfatiza “como funciona o sistema que avalia”. Esses autores colocaram a questão 

da seguinte forma: 

 

[...] estudamos a avaliação que [...] propõe problemas ao avaliador [no 
campo da didática, do currículo, da filosofia do ensino, da sociologia 
educação, da ética e da própria avaliação e seus instrumentos] sem nos 
interessarmos pelo avaliador, mas assumindo seus problemas para tentar 
resolvê-los no lugar do avaliador. (BONNIOL e VIAL, 2001, p. 62). 

 

Podemos propor aqui uma analogia para entender melhor o problema 

posto em relação aos conhecimentos criados pela avaliação educacional e a 

identidade o professor-avaliador. Imagine o conhecimento criado pela medicina, 

engenharia, arquitetura, existindo independente da identidade profissional do 

médico, do engenheiro e do arquiteto.  

A perspectiva da pesquisa-avaliação enquadra-se numa metodologia 

dedutiva, cujo intuito é apenas confrontar práticas a partir de uma teoria de base. O 

que estamos a propor como pesquisa é a valorização da metodologia indutiva. 

Entendemos que a identidade do professor-avaliador é um objeto em construção, 

que precisa ser explorado em diferentes contextos, em suas particularidades.  

Por isso julgamos ser o momento de fortalecer a perspectiva da pesquisa 

sobre avaliação, de investigar a atividade avaliativa como doutrina, como formação, 

sem denegrir a importância dos instrumentos. Hadji (2001, p. 130) defendeu que “a 

pesquisa que considera a atividade de avaliação como objeto [...] permitiu, de fato, 

compreender melhor o que significa avaliar”. Constatada a necessidade de 

direcionar a pesquisa para a formação do professor-avaliador, como esta tem sido 

abordada? Identificamos três perspectivas. 

A primeira, que situa a avaliação educacional como assunto periférico (ou 

mesmo ausente) da disciplina de didática geral nos cursos de licenciatura e 

pedagogia, foi tema dos estudos de Vianna (1999), Gatti, (2003, 2013), Depresbiteris 

(2001), Rojas (2007) e Silva (2010). 

 A segunda situa a formação em avaliação educacional isolada em sua 

dimensão instrumental, isto é, voltada para a construção de instrumentos, como 

encontramos no de estudo de autores como Locatelli (2002), Ribeiro (2010), Vianna 

(1999), Luckesi (2003), Lüdke e Mediano (1997). 

A terceira situa a formação em avaliação educacional como uma atividade 

que reclama referenciais teóricos capazes de apresentar a diversidade semântica 
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atualmente implicada ao contexto escolar. Essa perspectiva foi tema das análises de 

autores como Fernandes (2008, 2009), Vianna (1999), Bloom, Hastings e Madaus 

(1983), Perrenoud (1999, 2000,2002), Afonso (2000), Hadji (1994, 2001) entre 

outros. 

Essas três perspectivas resumem um debate de paradigmas apresentado 

por Estrela e Nóvoa: 

 

A reflexão e as práticas em avaliação sofreram evoluções consideráveis nas 
últimas décadas. A abordagem docimológica tradicional, baseada no 
instrumento e na administração da prova, cedeu lugar a uma perspectiva 
fortemente centrada nos aspectos metodológicos. Hoje em dia, é o debate 
paradigmático que mobiliza os interesses dos especialistas, uma vez que as 
metodologias só têm sentido no contexto de uma problematização de cariz 
epistemológico. (ESTRELA; NÓVOA, 1993, p. 10). 

 

Portanto, a profissionalização docente em avaliação educacional 

necessita ser discutida sob a pena de continuarmos a produzir uma ciência aplicada 

ou para especialistas. Espreita-se um vicejante desejo de encontrar o espaço para 

ressignificar a identidade do professor-avaliador no contexto do ensino, sem denegrir 

os aspectos técnicos da formação, mas reclamando incondicionalmente a bagagem 

epistemológica e ontológica que a temática exige.  

A argumentação temerária “o avaliador já não era o docente”, construída 

por Barriga (2008, p. 59) ao analisar a lógica dos exames que avassalam o cotidiano 

escolar, serve para ilustrar a posição do discurso teórico consolidado por diversos 

autores em defesa da profissionalização técnica e pedagógica docente, no tocante à 

avaliação educacional. 

Depresbiteris (1989) defende que a melhoria da avaliação educacional 

necessariamente passa pela capacitação pedagógica e técnica do docente, ou seja, 

a proficuidade do discurso está em não dicotomizar essas duas dimensões, em não 

hipervalorizar ou ocultar uma ou outra. A situação apresentada pela literatura da 

avaliação educacional tem confirmado que tanto a formação inicial quanto a 

formação continuada exacerbam a dimensão técnica, em detrimento do cuidado com 

o sistema didático, como fora proposto pela pedagogia por objetivos e pelas 

teorizações da avaliação formativa. 

Para Sacristán (2000), uma vez que determinados assuntos educacionais 

sofrem grande influência técnica, como a avaliação educacional, por exemplo, é 

recomendável reprofissionalizar o professor para que ele continue como sujeito que 
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tem domínio sobre a globalidade das atividades de ensino – selecionar conteúdos e 

objetivos educacionais, utilizar diferentes estratégias didáticas, avaliar – uma vez 

que é ele quem utiliza mais diretamente os dados da avaliação para orientar esse 

processo escolar. O autor ressalta ainda que o saber teórico não fundamentado 

favorece contradições na esfera prática e continua exortando sobre o perigo de 

tornar-se inócua a melhoria da formação da prática avaliativa educacional, em 

contexto escolar, aprisionando-a em sua dimensão exclusivamente técnica: 

 
Acredito que é aí que reside a possibilidade de melhorar realmente os 
procedimentos da avaliação, atuando sobre o processo intermediário de 
mediação, melhorando-o ou substituindo-o; o que implica uma 
transformação real no funcionamento da mentalidade dos professores e não 
meramente a aquisição de um esquema ou um modelo apreendido, mas 
não incorporado a esse funcionamento.  (SACRISTÁN, 2000, p. 316). 

 

A transformação da cultura dos professores, no tocante à avaliação 

educacional, não pode estar aprisionada a um determinado modelo teórico ou 

operatório, isto é, centrado nos instrumentos.  A discussão dos instrumentos é 

indispensável desde que se resguarde o princípio da hierarquia do sistema didático, 

em que os instrumentos estão a serviço do programa de ensino. 

Perrenoud (1999) pondera sobre a arbitrariedade que muitas vezes se 

assenta no trabalho didático, em sua dimensão instrumental, relatando que o 

sistema [de ensino e avaliação] não fixa, ou seja, não deixa explícito no programa de 

ensino nem o nível de exigência [conhecer, compreender, analisar, aplicar, avaliar e 

sintetizar, no caso do domínio cognitivo, como proposto por BLOOM, HASTINGS e 

MADAUS, 1983; ou explicar, argumentar, defender, como sugerido por MÉNDEZ, 

2002] nem a natureza dos itens [itens de complementação: resposta de dissertação 

ampliada, resposta de dissertação restrita, resposta curta; itens de seleção: 

verdadeiro-falso, associação, múltipla-escolha de acordo com a classificação de 

GRONLUND, 1974] nem a correspondência entre o ensino dispensado e o conteúdo 

da avaliação, nem a construção de tabelas4.  

O valor dos instrumentos de avaliação para a formação do professor-

avaliador é reiterado por Luckesi (2003), quando destaca a importância dos testes 

se basearem em critérios claramente definidos em tabelas [tabelas de 

especificações ou matrizes de referência]: “medir resultados de aprendizagem 

                                                      
4Tabela de especificação corresponde a uma matriz curricular onde se detalham os conteúdos 
disciplinares em associação às habilidades cognitivas inerentes a eles. 
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claramente definidos, que estivessem em harmonia com os objetivos instrucionais” 

(LUCKESI, 2003, p.83).  

Portanto, partimos da constatação de que apenas apresentar o objeto da 

avaliação na sua dimensão instrumental encontra-se superado enquanto atividade 

de formação do professor-avaliador.  

Também solicitar a utilização de modelos sofisticados de avaliação sem 

que os professores tenham sido qualificados para discutir, analisar e colocar em 

prática seus próprios dispositivos avaliativos reveste-se de certa reserva 

(PERRENOUD, 1999).  

Muitos professores da educação básica têm, no sistema escolar, boas 

oportunidades de formação especializada. Isso, por si só, demonstra a importância 

dos conceitos apresentados a esses profissionais, no contexto de uma formação ou 

dos documentos normativos. 

Desse modo, definimos como objetivo geral desta pesquisa discutir a 

identidade deontológica do professor-avaliador no contexto das avaliações externas 

em larga escala (modelo ENEM, SAEB e SPAECE) e da avaliação interna escolar. 

Os objetivos específicos que orientaram este trabalho foram assim 

planificados: (1) discutir a identidade deontológica do professor-avaliador no 

contexto do paradigma docimológico, (2) discutir a identidade deontológica do 

professor-avaliador no contexto do paradigma pedagógico, (3) identificar o 

referencial de competências imputado ao professor-avaliador do programa Aprender 

pra Valer SEDUC-CE.  

Em face do que foi apresentado nessa introdução, este trabalho está 

estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo, Avaliação Educacional: 

Necessária Mobilização e Experiências da SEDUC-CE,  apresenta a avaliação como 

um tema em fluente discussão no cenário educacional. Contextualiza ainda essa 

mobilização junto às experiências da SEDEC-CE com a avaliação educacional, de 

modo geral, e com a formação de professores em práticas avaliativas, de uma forma 

particular.    

O segundo capítulo, A formação do Professor-avaliador: 

Multirreferencialização e Matriz de Referência, discorre sobre as formas assumidas 

pelos referenciais para a formação do professor em avaliação. Analisamos dois 

conceitos atualmente colocados em discussão quanto ao tema: matriz de referência 

e multirreferencialização.  
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O terceiro capítulo, A Base Teórico-Metodológica e o Delineamento da 

Pesquisa, apresenta o percurso metodológico do autor. O delineamento do estudo 

foi estruturado nas seguintes partes: as questões centrais da pesquisa: a ontologia, 

a epistemologia e a metodologia; a abordagem da pesquisa; o tipo de pesquisa; as 

fontes da pesquisa e a metodologia de análise dos dados.  

O quarto capítulo, Entre Resultados e Discussões, discute as categorias 

analíticas apontadas pelo estudo. Por seus títulos: Unidade de Análise 1: Paradigma 

Docimológico; Unidade de Análise 2: Paradigma Pedagógico; Unidade de Análise 3: 

A Formação do Professor-Avaliador no Contexto do Sistema Escolar; Unidade de 

Análise 4: A Escola como Cenário da Formação do Professor-Avaliador. 

O quinto capítulo, Considerações Finais, propõe uma provocação em 

torno do objeto de estudo deste trabalho, ao colocar a interrogação: Professor-

Avaliador?   
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2 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: NECESSÁRIA MOBILIZAÇÃO E EXPERIÊNCIAS 

DA SEDUC-CE 

 
 

Este capítulo deseja reforçar que a temática da avaliação educacional não 

está imóvel. Pelo contrário, há mobilizações ou desejos de mudanças em diferentes 

espaços – gestão estatal, gestão escolar e gestão da sala de aula – para tornar a 

avaliação uma prática a serviço das aprendizagens dos alunos e do ensino dos 

professores. Primeiro vamos apresentar, em linhas gerais, o movimento teórico que 

justifica a mobilidade da avaliação. Depois vamos situar esse movimento no 

contexto da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC-CE). 

 

2.1 Mobilização em torno da avaliação educacional: maior entendimento sobre 

o professor-avaliador 

 

A fuga ao debate e ao imobilismo, no entender de Stufflebeam apud 

HADJI (1994), tornaria a temática da avaliação doente. Fuga que nos pareceu não 

crível, na medida em que avaliação se configura como dispositivo educacional 

estritamente ligado à imagem da escola, no que tange ao seu projeto curricular, sua 

função seletiva e certificativa.  

A avaliação tem papel decisivo na reforma do currículo escolar. Isso 

porque questiona conteúdos e suas abordagens, metodologias de ensino, práticas 

de avaliação. Ao selecionar estudantes para acesso a cursos de nível superior, abre-

se espaço para um debate ético sobre em qual base metodológica se apoiam essas 

decisões. Ao certificar, implica também um questionamento sobre o valor objetivo 

que se deve revelar; porque, se não, instauram-se dúvidas sobre a qualidade das 

instituições formativas. Daí a avaliação ser interesse de distintas abordagens. 

O interesse pelo objeto da avaliação educacional por abordagens distintas 

tem confirmado a fertilidade que o tema desperta na comunidade educacional. A 

abordagem docimológica iniciou um campo de investigação que continua a contribuir 

com a crítica da abordagem sociológica e da abordagem pedagógica. 

 A abordagem sociológica, por exemplo, tem consagrado seu espaço no 

debate teórico depois da denunciada situação do fracasso escolar. Pensemos nas 

elevadas taxas de evasão e reprovação, no nível de proficiência das diferentes 
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disciplinas, no analfabetismo funcional, na qualidade das certificações da educação 

básica e superior, na credibilidade das seleções para ingresso na educação 

superior. São indicadores ou decisões postas aos sistemas escolares e cumpre à 

avaliação educacional descrever de maneira segura em seus dispositivos 

(PACHECO, 1998). 

Segundo Lüdke (2001), não se trata de responsabilizar a avaliação pelo 

fracasso escolar, mas relativizar sua responsabilidade pelo sucesso ou insucesso 

escolar dos estudantes. 

Os mecanismos da avaliação educacional se expressam em uma 

conjuntura complexa que comporta, entre outros determinantes: tipo de conteúdo, 

nível cognitivo dos conteúdos, funções da avaliação, dispositivos, instrumentos, 

competência técnica e pedagógica docente. A perspectiva de responsabilizar 

apenas o aluno por seu desempenho, do ponto de vista das teorizações da 

avaliação, foi superada. 

A abordagem pedagógica da avaliação educacional imputa ao sistema 

didático o compromisso com o processo de aprendizagem e de ensino. Assim, a 

fuga ao debate também parece não crível, porque a avaliação impõe-se como 

atividade estruturante da crítica dirigida à democratização do ensino5, em relação à 

efetivação de conteúdos mínimos para formação de todos os estudantes 

(DEPRESBITIS, 2001; ESTEBAN, 2008). 

Essas abordagens – agora mais evidentes com a cultura do Estado 

Avaliador6 – colocaram uma problemática heterogênea em relação à formação do 

professor-avaliador. A crítica docimológica tende a ser ressignificada no contexto da 

didática e da pedagogia. 

Essas abordagens tornaram a avaliação educacional uma atividade 

complexa na sua dimensão epistemológica, porque responde atualmente a 

problemas diversos de aprendizagem, de ensino, de gestão; mas esse 

desenvolvimento teórico não fará sentido se ficar restrito ao plano das discussões 

acadêmicas ou entregue a especialistas que o utilizam como uma técnica. A cultura 

                                                      

5 Além desse aspecto da cobertura dos conteúdos mínimos, Luckesi (2003) contextualiza a avaliação 
e sua responsabilidade com uma escola democrática quando descreve o acesso, a permanência e a 
qualidade do ensino efetivado como indicadores que caracterizam o ensino democrático. 

6 Segundo Afonso (2000), o Estado Avaliador é caracterizado pelo interesse particular na avaliação 
com ênfase nos “resultados ou produtos” e consequentemente gerador de um “ethos competitivo” na 
sociedade. 
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da avaliação deve ser vivenciada nos diferentes espaços onde essa atividade for 

reclamada.  

Especialmente no Brasil, no contexto das avaliações externas em larga 

escala, tem-se cobrado profissionalismo em relação à avaliação interna que os 

professores realizam, isto é, a avaliação no contexto das escolas deve esposar 

metodologias e instrumentos capazes de provocar decisão para melhorar o ensino 

ou a aprendizagem.  

Partindo mais uma vez da confirmação teórica que as escolas deverão, 

em seu processo de autonomia, criar seu próprio dispositivo avaliativo em relação ao 

desempenho escolar dos seus estudantes, do seu currículo ou projeto pedagógico, a 

questão principal que se coloca certamente é a formação dos professores e da 

equipe pedagógica escolar quanto ao profissionalismo que deverão demonstrar 

(BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 1983; PERRENOUD, 1999; SIMONS, 1993, 

FERNANDES, 2009). 

Anuncia-se, assim, uma perspectiva de valorização do espaço escolar e 

de seus atores na apropriação dos conhecimentos, envolvendo a avaliação 

educacional; portanto de valorização da avaliação escolar interna. A escola deixa de 

ser um espaço essencialmente de aplicação dos conhecimentos avaliativos para ser 

um espaço efetivamente de protagonismo dos educadores. Não se trata, ao mesmo 

tempo, de negar o valor da avaliação externa.  

Avaliação educacional precisa ser vivenciada como cultura no escolar.  O 

sistema educacional tem, como responsabilidade precípua, a formação dos 

professores e a difusão desta cultura, que deve ser essencialmente pedagógica 

antes de qualquer outra justificativa.  

 

2.2 Experiências da SEDUC-CE com a avaliação Educacional: perspectiva geral 

e a formação do professor-avaliador 

 

A descrição que segue tem por objetivo apresentar a experiência da 

SEDUC-CE com a temática da avaliação educacional e como a formação do 

professor-avaliador aparece nos seus programas de formação. 

A partir do estudo de Júnior, Lima e Farias (2013) – Política de Avaliação 

Educacional no Estado do Ceará: Histórico dos Programas de Avaliação Da 

Secretaria de Educação Básica do Ceará (SEDUC-CE) – podemos concluir que o 
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Estado do Ceará construiu um histórico com a avaliação educacional em suas mais 

diferentes áreas de atuação: avaliação de programas, avaliação de desempenho 

docente, avaliação de rendimento discente, avaliação institucional e avaliação de 

sistema ou avaliação externa em larga escala. 

Os autores supracitados apontam que, para o desenvolvimento dessas 

avaliações, o Estado manteve um regime técnico-pedagógico de colaboração com 

importantes instituições de ensino do Brasil, como a Universidade Federal do Ceará 

(UFC), a Fundação Carlos Chagas (FCG), a Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

As universidades e o INEP, nesse sistema de parceria com a SEDUC-CE, 

responderam pelo repasse de conhecimentos técnico-pedagógicos no que concerne 

aos instrumentos de avaliação, assim como em algumas formações na área de 

avaliação educacional, como elaboração de itens, por exemplo.  

Isso coloca o Estado numa situação privilegiada em relação ao fomento 

da cultura avaliativa no contexto educacional. Muitos desses projetos, ainda que não 

mais existentes, permitiram o acúmulo de experiências na área; criaram as bases 

para que aqui se continuasse com a avaliação como uma questão de agenda das 

políticas estatais.  

Da vasta área de atuação do Estado com a avaliação educacional, o 

destaque nos dias atuais indica seu modelo de avaliação externa em larga escala – 

SPAECE – como uma experiência consolidada ao longo desses anos e com 

repercussões na vida docente e discente. Esse pioneirismo do Ceará, ao lado de 

Minas Gerais e São Paulo, é confirmado por Bauer, Gatti e Tavares (2013): 

 

Algumas dessas experiências [de avaliação externa em larga escala no 

âmbito estadual] foram pioneiras, como é o caso do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) e do Sistema Mineiro 

de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE), implantados em 1992 e do 

Sistema do rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), iniciado 

em 1996. [...]. (BAUER, GATTI e TAVARES, 2013, p. 14). 

 

Isso comprova a disseminação de uma cultura de avaliação externa em 

larga escala no país e em seus diversos estados, com repercussão na vida dos 

estudantes e professores, muitas vezes para além do aspecto pedagógico. 

No Ceará, por exemplo, para além dos objetivos estritamente 

pedagógicos que uma avaliação desse modelo geralmente se propõe a cumprir – 
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parâmetros para avaliar a qualidade do ensino e o desempenho escolar estudantil, 

garantia de acesso a conteúdos escolares mínimos, mecanismo de gestão dos 

sistemas escolares – os dados do SPAECE também têm servido para compor a 

avaliação funcional dos docentes da educação básica (progressão horizontal) e 

premiação dos alunos do ensino médio, a partir da Lei Nº 14.483/2009.  

O sentido dessa premiação pode ser entendido como mecanismo de 

prestação de contas e posterior responsabilização pelos resultados alcançados 

pelas escolas. Isso vai ao encontro da conclusão do estudo de Júnior, Lima e Farias 

(2013) de que o SPAECE caracteriza-se como uma avaliação do tipo accountability. 

 Nesse ponto, o SPAECE se distancia pedagogicamente da avaliação 

como prática pensada para promover e apoiar o ensino e a aprendizagem em seus 

processos e em seus contextos, ainda que ideologicamente queira sustentar alguma 

convicção neste sentido. 

Broadfoot apud Afonso (2000) demarcou dois campos distintos ao 

problematizar uma possível sociologia da avaliação educacional. Um enfatiza a 

avaliação do ponto de vista do desempenho dos alunos e é estruturado a partir de 

uma prática de apoio às suas aprendizagens. O outro destaca a política de 

prestação de contas, isto é, accountability, nos diferentes níveis do sistema: macro, 

meso e micro (AFONSO, 2000).  

Apesar das defesas mais calorosas do primeiro campo pelos pedagogos, 

professores e pesquisadores, o segundo campo se consolidou a partir das políticas 

dos órgãos centrais do sistema educacional. Com isso, comprova-se a existência de 

premiações a partir dos dados da avaliação, o que pode desvirtuar seu sentido 

essencialmente didático-pedagógico. 

O conceito de prestação de contas, contudo, poderia não se restringir a 

uma sentença judiciosa de responsabilização; ainda que assim se possa comportar. 

Se a avaliação não é uma atividade para provar, como defendeu Stufflebeam (1971) 

apud Vianna (2000) – isto é, de busca por culpados, ou ainda, da punição 

vilipendiosa que afastaria a avaliação do seu sentido educacional, à prestação de 

contas (accountability) – cabe uma interpretação mais que stricto sensu. 

Esse conceito poderia ser explorado no sentido da reestruturação dos 

planos, programas e projetos educacionais, nas diferentes esferas responsáveis 

pela educação escolar formal e também no sentido de apoiar os setores 

institucionais mais vulneráveis. Muito desse apoio poderia vir a se efetivar com 
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políticas de formação continuada para professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores escolares.  

O desafio posto ao sistema escolar, neste momento, é apoiar e promover 

a cultura de avaliação nos espaços da escola e da sala de aula; investir na formação 

integral (técnica e pedagógica) do professor-avaliador; superar os modelos de 

formações utilitaristas e encerradas na dimensão essencialmente técnica, 

consubstanciada no uso de instrumentos de avaliação.   

Recorrendo mais uma vez ao estudo de Júnior, Lima e Farias (2013), 

confirmamos que o assunto formação de professores não está ausente no histórico 

que o Estado construiu com a avaliação: 

 

Ao longo desses pouco mais de 20 anos, após a institucionalização do 

SPAECE como política pública de avaliação educacional no Ceará, muitas 

formações de professores foram pensadas, realizadas, bem como de 

gestores, inclusive em nível de pós-graduação lato-senso, a exemplo da 

parceria firmada entre o Governo do Estado do Ceará e a Universidade 

Federal de Juiz de Fora [...]. (JÚNIOR, LIMA e FARIAS, 2013, p. 13). 

 

Influenciadas pelo modelo de avaliação externa em larga escala, essas 

iniciativas de formação docente em avaliação começaram a surgir no contexto 

estatal, confirmando o interesse pela questão. Exemplos a destacar da parceria do 

Estado do Ceará com a Universidade Federal de Juiz de Fora são a especialização 

em Gestão e Avaliação da Educação Pública e o Mestrado Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública. Ambas as formações contemplaram 

essencialmente a demanda do núcleo gestor escolar e pessoal técnico-

administrativo, com isso deixando de fora a maioria dos professores. 

 Da parceria com a Universidade Federal do Ceará, a Universidade 

Federal de Juiz de Fora e o INEP, por exemplo, formações no formato de oficinas – 

elaboração de itens e matrizes de referência – e capacitações têm sido oferecidas a 

um público maior, contemplando professores e gestores escolares – diretores e 

coordenadores pedagógicos. 

Ainda que o SPAECE – no contexto da criação do Programa Aprender 

Pra Valer, em 2008 – indique ações na abrangência do planejamento escolar e do 

planejamento docente, seu discurso reforça os indicadores psicométricos em 

detrimento do sistema didático escolar.  Ainda segundo Junior, Lima e Farias (2013): 
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No ano 2008, o SPAECE passou a ser realizado anualmente e, no período 

de 2008 a 2011, esse sistema tem se fortalecido e se feito presente no 

contexto do planejamento escolar, planejamento docente e em todas as 

ações e programas implantados pela SEDUC que têm um objetivo comum: 

elevar os indicadores do SPAECE considerando-os como reflexo da 

melhoria da aprendizagem dos alunos e da qualidade dos sistemas de 

ensino. (JÚNIOR, LIMA e FARIAS, 2013, p. 12).  

 

Percebe-se que, mesmo quando as ações intencionam contemplar a 

gestão do planejamento escolar e o planejamento da sala de aula, o foco continua a 

ser o rendimento dos alunos na perspectiva do SPAECE e não do próprio contexto 

escolar.   

Ainda que exista declaradamente um discurso que coloca a primeira 

(avaliação externa em larga escala) também a serviço da segunda (avaliação 

interna), parece existir ainda descrédito em relação à avaliação interna no que tange 

à sua validade. 

Por isso a insistência dos sistemas de ensino no diagnóstico que a 

avaliação externa produz. Contudo, parece-nos pouco fértil uma prescrição (ou 

transcrição do seu repertório metodológico) mecânica dos relatórios de avaliação 

externa, sem formação docente que assegure o domínio técnico-pedagógico da 

avaliação aos diferentes atores– principalmente aos professores, coordenadores 

pedagógicos e diretores gerais– do contexto escolar.   

 Por esse motivo, este estudo teve também a pretensão de buscar 

reflexões neste sentido: investigar a concepção de avaliação presente em formações 

exemplares promovidas pela SEDUC-CE. De onde se aproximam mais: paradigma 

docimológico ou paradigma pedagógico? 
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3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-AVALIADOR: MULTIRREFERENCIALIZAÇÃO 

E MATRIZ DE REFERÊNCIA 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir duas perspectivas para o referencial 

de formação do professo-avaliador. A primeira discute o referencial como um 

dispositivo criado após um detalhado processo de referencialização, no qual se 

consideram diferentes referenciais para se chegar à construção de um referencial 

próprio. Esta é a perspectiva da multirreferencialidade ou multirreferencialização.  

A segunda apresenta o referencial como um dispositivo estereotipado, 

como um produto dado a priori e circunscrito geralmente à construção de 

instrumentos de avaliação. Esta é a perspectiva das matrizes de referência.  

 

3.1 A Multirreferencialização 

 

O desenvolvimento da avaliação educacional - como prática específica no 

contexto da diversidade de campos das ciências da educação - levou a um acúmulo 

substancial da sua produção teórica. Diferentes modelos e perspectivas foram 

criados ou desenvolvidos; enriquecendo, desse modo, a literatura da área com 

contribuições principalmente da psicologia, da pedagogia e da sociologia, a 

destacar.  

Essa pluralidade de modelos e perspectivas teóricas da avaliação 

educacional é analisada por alguns autores (ESCUDERO, 2003; BONNIOL e VIAL, 

2001; AFONSO, 2000; ESTRELA e NÓVOA, 1993) como uma questão fecunda e 

imprescindível, principalmente se estivermos a considerar a formação do professor-

avaliador e o protagonismo da unidade escolar na prática da avaliação interna.  

A apresentação dos principais modelos teóricos da avaliação, nesse caso, 

torna-se uma prioridade ao campo da formação profissional em avaliação escolar e 

não necessariamente um impasse paradigmático ou conflito que desvirtue a ação. 

Fernandes (2009) e Hadji (1994) analisam essa questão como uma necessidade de 

conceber um quadro conceitual para o desenvolvimento da avaliação formativa a 

partir da diversidade teórica da área.  

Esse quadro conceitual permitiria ao professor atuar com mais segurança 

e coerência na definição dos objetivos e metodologias da avaliação. Isso equivale a 

conceber uma formação para além dos instrumentos, isto é, para além da técnica.  
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No entanto, ressaltamos que a construção de uma teoria para a avaliação 

educacional tem sido objeto de discussão na área. Para Fernandes (2008): 

 
A construção teórica no domínio da avaliação dos alunos tem merecido 
relativamente pouca atenção por parte dos investigadores, embora seja 
reconhecida por muitos que é condição necessária [...]. (FERNANDES, 
2008, p. 349). 

 
No presente momento, o estatuto teórico da avaliação inscreve-se mesmo 

nessa pluralidade de modelos ou de tentativas de teorizações (BONNIOL e VIAL, 

2001) e não propriamente em uma teoria exclusiva, assinada por um dado autor. 

Compõem parte desse repertório conceitual da avaliação educacional, por exemplo, 

Abordagem Qualitativa e Abordagem Quantitativa; Paradigma Docimológico, 

Paradigma Pedagógico; Avaliação Responsiva de Stake, Avaliação Democrática de 

Mcdonald; Avaliação Iluminitiva de Parlett e Hamilton; Avaliação Somativa e 

Avaliação Formativa de Scriven; Modelo CIPP de Stufflebeam; Pedagogia por 

Objetivos de Tyler e Avaliação Formativa de autores como Bloom, Hastings e 

Madaus, Hadji, Perrenoud, Fernandes entre outros (VIANNA, 2000). 

A formação do professor-avaliador dever assumir, nesse contexto, a 

condição de um (AFONSO 2000, p.16) “objeto aberto a diferentes abordagens”; ou 

colocando a questão como apresentada por Bonniol e Vial (2001): assumir a 

abertura para a pluralidade de modelos. 

Até meados do século XX, a avaliação educacional se confirmou como 

uma prática não propriamente ligada à escola e ao seu desenvolvimento curricular, 

mas como atividade burocrática a serviço do sistema de controle – na perspectiva de 

instituir um currículo comum a todo sistema educativo – e seleção (GARCIA, 2008; 

GUBA e LINCOLN, 1982). Percebemos agora o problema ser colocado também em 

outros campos, centrado mesmo na qualidade do projeto educacional das escolas. 

As práticas avaliativas em um contexto de organização complexa como o 

das escolas não podem ser forjadas com simplificações. É aqui que o conceito de 

multirreferencialização nos pareceu apropriado como dispositivo aberto e conciliador 

de referenciais. É um conceito que busca responder à comunhão de ideias, de 

paradigmas ou de modelos.  

A metodologia científica nos adverte que é preciso definir com clareza um 

objeto de estudo, reconhecer um problema nesse objeto e construir um modelo de 

análise capaz de responder cientificamente a problemática construída para esse 
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problema, a partir de um referencial teórico específico. Pensar todos esses 

elementos da pesquisa de maneira orgânica é um dos desafios do pesquisador.  

Como escolher um quadro teórico em uma área, como a avaliação 

educacional, cujo estatuto é permeado por diferentes abordagens, modelos ou 

teorizações? Qual o risco de configuração de uma autêntica “colcha de retalhos”? 

Sentimo-nos compelidos a acatar a exortação e o desafio propostos por 

Bonniol e Vial (2001) sobre o processo da referencialização para a formação do 

avaliador: adotar uma análise multirreferencial. Para esses autores: 

 

A formação do avaliador [e do professor-avaliador] pressupõe o 
desenvolvimento das capacidades de análise multirrefencial das situações 
[situações de ensino, de aprendizagem e avaliação]. A avaliação não pode, 
em nenhum caso, tornar-se uma profissão banalizada. [...]. (BONNIOL e 
VIAL, 2001, p. 181). 

 
A formação do professor-avaliador necessita dessa abertura para a 

diversidade dos modelos sob a alegação dele próprio, depois, vir a conceber o que 

melhor se adapta ao seu contexto de atuação. Estamos longe de querer esgotar as 

possibilidades de escolhas para um quadro de referência deontológica para 

formação do avaliador-avaliador.  

Ora, não se trata aqui também de temer pelo freio que uma escolha muito 

delimitada possa impor ao campo analítico dos dados da pesquisa; menos ainda de 

se aventurar em uma atitude anárquica e pouco diretiva na condução da análise das 

categorias estruturantes que a fase da pesquisa exploratória revela. É, sobretudo, 

uma imposição que o próprio o objeto – formação do professo-avaliador – tende a 

conduzir-nos. 

A multirreferencialidade não se aprisiona, estritamente, a uma exigência 

de cobrir um contexto de produção teórica, mas a uma exigência de cobrir um 

campo de necessidades. Com a escolha, queremos afirmar que a análise aqui 

pretendida foca diferentes modelos ou teorizações em avaliação educacional. Não 

temos a pretensão de esgotar, com isso, a produção teórica da avaliação a partir de 

uma perspectiva histórica. É claro que alguma coincidência com marcos do 

desenvolvimento histórico da avaliação educacional pode ser percebida; mas isso 

não foi intencional. 
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A escolha dos diferentes autores e categorias foi justificada pela 

congruência do objeto – o professor-avaliador – com seu problema: identificação do 

referencial deontológico de formação do professor-avaliador.  

A exigência da pesquisa de nos posicionarmos em relação a um quadro 

teórico, para fundamentar a elaboração de hipóteses ou escolhas de categorias 

analíticas, constitui-se como atividade fundamental em ciência, como dito antes. 

Segundo Fernandes (2008), a importância de uma teoria é esclarecer o estatuto 

atual do conhecimento, o interesse manifesto da comunidade científica por 

determinados assuntos e como está a se desenvolver o conhecimento naquela área.   

 Contudo, o estatuto teórico da avaliação educacional é concebido de 

forma heterogênea: como campo (ESTRELA e NÓVOA, 1993); como objeto de 

investigação de diferentes abordagens (AFONSO, 2000; VIANNA, 2000); como um 

conjunto de práticas (SOBRINHO, 2003) ou ainda como teorização ou modelos7 

(BONNIOL e VIAL, 2001).  

São essas especificidades – falta de uma teoria exclusiva e modelos 

assinados por diferentes autores – que tornam a escolha pela multirreferencialidade 

na formação do professor-avaliador pertinente. Isso porque, sem a abertura à 

produção de diferentes autores, corremos o risco de limitarmos nossas análises a 

uma visão personalíssima de um dado autor ou modelo. Ao mesmo tempo, 

assumindo que o quadro teórico da avaliação educacional é heterogêneo, corremos 

certo risco na escolha de referenciais. Poderíamos então questionar se a 

fundamentação teórica para a formação do professor-avaliador estaria condenada? 

Segundo Triviños (1987, p.102), “em pesquisa educacional é preferível trabalhar 

com fragmentos de teorias [...] a ter carência de qualquer referência teórica.”  

Por essas razões, concernentes ao estatuto epistemológico da avaliação 

educacional, Bonniol e Vial (2001, p. 10) nos apresentaram uma especificidade 

particular desse campo: a capacidade de “utilização de todos os enfoques por 

especialistas e pesquisadores” (BONNIOL e VIAL, 2001). 

                                                      
7 A palavra “modelo” é de uso frequente na literatura da avaliação. Parece se justificar esse uso pela 
ausência de uma teoria da avaliação educacional. Bonniol e Vial (2001) analisaram e apresentaram 
uma distinção entre modelo e teoria. Segundo os autores, o modelo é impessoal e a teoria é pessoal 
por ser assinada; o modelo agiria ainda como uma subnorma da teoria.  BONNIOL e VIAL. Modelos 
de avaliação educacional: textos fundamentais. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 10-40. Sobre o 
assunto cf. também VIANNA, Heraldo Marelim. Avaliação educacional: teoria – planejamento – 
modelos. São Paulo: IBRASA, 2000, p. 34-37. 
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Isso significa que, ao pesquisarmos, não limitamos o quadro de análise, 

tomando partido de um modelo exclusivo em detrimento de outros possíveis. Essa 

liberdade, entretanto, não é anárquica; é antes de tudo uma atitude que reforça a 

necessidade de ponderação em respeito à “crítica científica” ou à “crítica construtiva” 

(p. 17), aos diferentes modelos ou teorias. Bonniol e Vial (2001) explicitaram a 

exortação à diversidade de modelos assim: 

 

Esta é a atitude que convidamos o leitor a assumir: uma tomada de 
distância, um afastamento, que possa disponibilizar todos os modelos sem 
que este ou aquele seja escolhido por ser o melhor ou por produzir melhor 
desempenho em si mesmo, no absoluto. (BONNIOL e VIAL, 2001, P. 23). 

 

Entendemos a atitude de considerar a diversidade dos modelos apenas 

se mantivermos a coerência interna com a problematização escolhida; isto, no 

entanto, não significa recorrer a uma retrospectiva histórica de toda a produção da 

área para validar o conhecimento produzido em torno do objeto pesquisado; no 

nosso caso, a formação do professor-avaliador. 

A pesquisa que assume a formação do professor-avaliador como parte da 

sua problemática deve admitir, a priori, um quadro teórico fundamentado na 

multirreferencialização, que possibilite a apresentação e a discussão dos principais 

modelos debatidos pela área. Isso porque o professor-avaliador precisa, antes de 

tudo, conceber um quadro conceitual para poder ressignificar esses conceitos em 

seu contexto de ação. O campo semântico da avaliação precisa ser explicitado. 

Avaliar tem sido sinônimo de muitas coisas. 

Encontramos em Bloom, Hastings e Madaus (1983), a avaliação 

educacional servindo para certificar, classificar, diagnosticar e informar; em Cardinet 

apud Perrenoud (1999), regular, certificar e predizer; em Afonso (2000), controlar 

fluxo de entrada e saída de estudantes do sistema escolar, controlar o trabalho 

docente, informar aos pais, gerir a sala de aula (disciplina, motivação), melhorar 

aprendizagem, selecionar, certificar e responsabilizar; em Hadji (1994), verificar, 

situar e julgar; em Bonniol e Vial (2001), regular e fazer balanço; em Fernandes 

(2009), como forma de motivar; em Tyler (1949), comparar dados de desempenho 

com os objetivos definidos pelo currículo. 

Além do significado do termo avaliar, é preciso situarmo-nos em relação 

aos grandes campos da avaliação; já que, às vezes, é comum a ocorrência de 
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distorções justamente porque se tenta que um campo do conhecimento dê respostas 

a outro campo, que não o seu, o que tem ocorrido em relação à macroavaliação e à 

microavaliação. 

A avaliação como prática educativa formal8, portanto, regulada pelo 

sistema de ensino e fundamentada em quadro teórico, teve início com o interesse 

por avaliar o desempenho dos estudantes – microavaliação. Posteriormente se 

desenvolveu o campo da avaliação de programas, de instituições e de sistemas 

educacionais – macroavaliação (PAYNE, 1974 apud VIANNA, 2000). Esse 

desenvolvimento se limita, inicialmente, ao contexto internacional, com a produção 

de autores europeus e norte-americanos.  

Aponta Vianna (2000) que essa ampliação do campo de interesse da 

avaliação está ancorada na tomada de consciência dos educadores de problemas 

críticos na educação, como elevadas taxas de reprovação, envelhecimento dos 

currículos e programas etc. Logo, a transformação da escola por meio do julgamento 

do valor de seus conteúdos, estratégias, materiais, objetivos, instrumentos de 

avaliação – elementos centrais do currículo – fará com que o ato de avaliar tenha 

papel essencial nesse processo de renovação ou adaptação da escola a novos 

contextos ou novas conjunturas. 

Deste modo, avaliação educacional, antes restrita ao desempenho dos 

estudantes e aos testes psicométricos, passa a ser compreendida como algo 

sistêmico a partir da segunda metade do século XX. Nas palavras de Vianna (2000):  

 

[...] A exigência tem contribuído para que a avaliação se torne uma 
constante no processo educacional, envolvendo não apenas a avaliação do 
aluno (rendimento escolar), mas considerando outros elementos (currículos, 
programas, professores, rede física etc.) igualmente válidos para expressar 
a qualidade de um sistema educacional. (VIANNA, 2000, p.24).  

 

Essa ampliação do campo de interesse da avaliação educacional, da 

valorização do desempenho dos estudantes para uma abordagem complexa no 

âmbito do sistema de ensino deu-se no contexto do desenvolvimento da produção 

                                                      
8 Não se está considerando a fase da proto-história da avaliação, isto é, o período em que – mesmo 
sem ser concebida com status de ciência (CACHAPUZ et al. 2005), como  objeto de estudo peculiar, 
com procedimentos metodológicos e com fundamentos teóricos próprios de uma área de estudos ou 
mesmo de uma disciplina – o homem já fazia uso das suas características mais intrínsecas, ou 
filosóficas, a destacar: julgamento e comparação.  Perrenoud (1999) situa o nascimento da avaliação 
educacional não como uma herança antiga ou medieval, mas como algo mais tardio, que teve sua 
origem nos colégios do século XVII e confirmação com a escolaridade obrigatória do século XIX. 
Fernandes (2009) classifica esse período como fase pré-moderna da avaliação. 
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teórica da avaliação educacional. Vianna (2000) destaca que a compreensão atual 

que possuímos da avaliação educacional estruturou-se principalmente com os 

trabalhos de Tyler, na década de 1940; Cronbach, Scriven e Stake, na década de 

1960. 

Pensamos que um texto que se propôs a discutir a formação do 

professor-avaliador não poderia se filiar incondicionalmente a um determinado 

modelo teórico da avaliação, com o risco de apresentar uma discussão pecaminosa 

pela omissão. Também seria improdutivo ou cansativo buscar, numa retrospectiva 

histórica da avaliação, os conceitos estruturantes do nosso problema.   

O paradigma docimológico e o paradigma pedagógico da avaliação são 

posicionamentos teóricos com identidade epistemológica acentuada no contexto da 

avaliação educacional. Buscamos, nestes dois paradigmas, os referenciais de 

análise para esta investigação, que apresenta por objetivo principal discutir a 

identidade e a formação do professor-avaliador, no que tange a seu quadro de 

referências. 

 

3.2 Matriz de Referência: O Referencial Estereotipado 

 

Encontramos, em diversos documentos oficiais (BRASIL, 2002, 2006, 

2007), as matrizes de referência como prescrição curricular imprescindível para a 

construção do caderno de provas das avaliações externas em larga escala. 

Entretanto, pesquisadores e atores envolvidos diretamente com a avaliação escolar 

– gestores, professores – lançaram questionamento quanto à natureza pedagógica 

da matriz de referência, isto é, como podem elas influenciar os documentos que 

servem de referência para a formação em avaliação educacional. Vamos iniciar este 

tópico com um levantamento bibliográfico acerca desse assunto. Posteriormente 

situaremos nossa análise em relação à forma assumida por esse referencial em 

relação ao professor-avaliador. 

Inicialmente o debate em torno do assunto matriz de referência se voltou 

para problematizar a pretensão desse documento de representar coerentemente a 

diversidade contextual e estrutural do sistema público de ensino brasileiro 

(FRANCO, 2001). Por outro lado, existe a preocupação de tomar os conteúdos das 

matrizes de avaliação (e sua pouca representatividade amostral) no que deveria ser, 
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exclusivamente ou primordialmente valorizado no ensino, ou seja, na matriz 

curricular do curso (OLIVEIRA e PACHECO, 2005). 

Inferimos desses questionamentos iniciais que a discussão sobre os 

fundamentos pedagógicos da matriz de avaliação em larga escala não poderia 

deixar de passar por uma cuidadosa análise sobre seu significado no contexto de 

formação ou de ensino.   

Os estudos de Vianna (1999), Depresbiteris (1991, 2001), Ribeiro (2010) 

e Locatelli (2002) mostram que esse processo já começou. Diversos documentos 

oficiais, a destacar: Relatório Pedagógico do ENEM (Brasil, 2007), Fundamentação 

Teórico-Metodológica do ENEM (BRASIL, 2006), Eixos Cognitivos do ENEM 

(BRASIL, 2007), também apresentam esse tema como relevante para a 

compreensão dos fundamentos da avaliação externa em larga escala 

principalmente. 

No texto A avaliação e o avaliador educacional: depoimento, Vianna 

(1999) chega a concluir que, durante a formação inicial, a abordagem dos conteúdos 

supracitados – construção de instrumentos de avaliação – não permitia afirmar que o 

curso encerrava propriamente uma formação ampla, isto é, uma formação que 

discutisse conceitos, posicionamentos teóricos e práticas em avaliação educacional. 

No trabalho intitulado Instrumentos e avaliação: as questões constantes 

da prática docente, Depresbiteris (1991) propõe discutir – a partir da constatação 

que os estudos voltados para a construção de instrumentos de avaliação têm 

priorizado o processo de elaboração dos itens e a análise estatística dos mesmos – 

a diversidade dos instrumentos de avaliação e a possibilidade de explorar 

capacidades cognitivas mais complexas a partir dos itens.  

Conclui a autora supracitada que a definição de objetivos – nas matrizes 

de referência – para a construção de instrumentos de avaliação não limita a 

atividade educativa desde que não a tornemos uma espécie de “camisa de força”. Já 

em Avaliação na educação básica: ampliando a discussão, Depresbiteris (2001) 

defende que a avaliação externa deva ser uma aliada da avaliação interna, 

destacando a necessidade de criação de um quadro de referência sobre o qual a 

qualidade educacional possa ser julgada e a atividade de ensino e aprendizagem, 

orientada. Para isso, a formação do professor deve aprofundar critérios formativos.  

No texto de Ribeiro (2010), Matriz de referência para mediação do 

alfabetismo nos domínios do letramento e do numeramento, o conceito matriz de 
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referência também aparece como algo destinado a auxiliar a construção de 

instrumentos de avaliação.  

Observemos que, em todos esses estudos, os assuntos matrizes ou 

construção de itens são recorrentes e unificadores do discurso sobre avaliação 

externa e avaliação interna.  

A construção de tabelas ou de matriz de referência parece mesmo se 

confirmar como competência imprescindível para a formação docente em avaliação 

educacional. Entretanto, não se trata de se apropriar de um referente estereotipado, 

como bem colocou Bonniol e Vial (2001), isto é, como um livro texto adotado, um 

método de ensino escolhido, ou qualquer outro dispositivo da didática instrumental 

que possa estar ao alcance de uma escolha mecânica. 

 Essa preocupação em conceber um referencial sem se reportar 

anteriormente a um sistema de referencialização que lhe outorgue sentido 

pedagógico foi discutida por Figari (1996): 

 

[...] o que convém assinalar, a propósito deste exemplo [uma matriz de 
ensino para língua francesa baseada em competências], é sobretudo a 
forma assumida pelo “referencial” que se pode tornar para os utilizadores, a 
par da própria lógica de investigação, num guia metodológico 
constrangedor. De facto, ao fixar-se e limitar-se de forma relativamente 
estática um referente, este pode vir a ser compreendido, por utilizadores 
não voluntários e pouco informados, como um quadro normalizado, embora, 
aparentemente, não fosse essa a intenção dos seus criadores. (FIGARI, 
1996, p. 42). 

 
O problema do referente, então, coloca-se como uma escolha posterior a 

um detalhado processo de referencialização, isto é, como uma construção do 

currículo real e do contrato didático escolar, estritamente ligado ao desenvolvimento 

de um sistema de avaliação próprio no contexto escolar e à formação do professor-

avaliador (BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 1983; PERRENOUD, 1999). 

O desejo é situar matrizes de referência como domínio do professor, líder 

teórico que compreende a complexidade do ensino em suas diferentes 

determinações – conhece a matéria, analisa e determina os conteúdos e os 

objetivos, planeja estratégias congruentes com os objetivos e os conteúdos e avalia 

– e analisa-a, tomando distância do pensamento docente espontâneo. 

O estudo de Locatelli (2002) sobre a construção de instrumentos para a 

avaliação em larga escala – modelo SAEB – indica que a massa de professores 

ainda permanece carente da apropriação desse tipo de conhecimento:  
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Para obter a adesão dos professores às avaliações em larga escala, é 
preciso que os professores entendam que estas [avaliação externa] podem 
ajudá-los, fornecendo informações complementares às avaliações que 
realizam [avaliação interna]. (LOCATELLI, 2002, p.5). 

 

Portanto, relacionar avaliação externa – promovida pelo sistema escolar – 

à avaliação interna – promovida pelo professor – tornou-se mais um desafio para o 

sistema de formação do professor-avaliador.  

A mesma autora aponta como relevantes, para discussão com os 

professores, os seguintes conteúdos: matrizes, construção de itens, organização de 

provas e análise dos resultados.  

Logo, os instrumentos dessas avaliações sistêmicas, sua filosofia e seus 

objetivos permanecem como dispositivos distantes da realidade das escolas, ou 

seja, do seu dia a dia. Nessas circunstâncias, conclui-se que os instrumentos de 

avaliação – seja os da macroavaliação, seja os da microavaliação – são discutidos 

timidamente ou têm alcance precário no cotidiano escolar (PACHECO, 1998). 

As matrizes de avaliar – SAEB, ENEM – apresentadas e detalhadas pelos 

documentos oficiais, comportam uma perspectiva instrumental e limitada do conceito 

de referente; mais próxima do paradigma docimológico do que propriamente do 

paradigma pedagógico da avaliação educacional. Também afirmamos ser esse o 

entendimento que tem pautado os programas de formação continuada em avaliação 

educacional de algumas iniciativas estatais, como no Programa Aprender pra Valer, 

vinculado à SEDUC-CE, por exemplo. 

É simplória a abordagem de alguns conceitos estruturantes dessas 

avaliações em diversos documentos oficiais, com o objetivo de tornar sua 

metodologia mais próxima ou conhecida do cotidiano escolar. O conceito de matriz 

de referência, por exemplo, não é problematizado, é apenas apresentado.  

Esse conceito aparece de maneira diversa nos documentos produzidos 

pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) – 

órgão responsável pela implementação dos programas de avaliação em larga escala 

– mas todos mantêm propriedade quanto à coerência semântica. Assim podemos 

encontrar definições como: 
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a) [...] referencial curricular que será avaliado em cada disciplina e série, 

informando as competências e habilidades esperadas dos alunos. 

(BRASIL, 2008, p.17). 

b) [...] associação entre conteúdos, competências e habilidades básicas 

próprias ao jovem e ao adulto, na fase de desenvolvimento cognitivo e 

social correspondente ao término da escolaridade básica. [...] (BRASIL, 

2006, p.8). 

c) [...] conjunto de habilidades que se desenvolvem na interface das 

competências gerais com os saberes desenvolvidos e fortalecidos 

historicamente pela cultura. [...] (BRASIL, 2007, p. 19). 

 

As matrizes de referência encerram, em síntese, um conjunto de 

conteúdos disciplinares associados a objetivos cognitivos. Essa associação entre 

conteúdos e competência cognitiva define o termo consagrado na prática da 

avaliação em larga escala como Descritor. Uma matriz de referência, portanto, é 

formada por um conjunto de descritores. 

A construção de matrizes de referência no contexto dessas avaliações 

externas em larga escala serve a alguns propósitos técnicos e pedagógicos: 

proporciona transparência ao instrumento de avaliação por especificar a natureza 

(provas objetivas) e o conteúdo de prova; orienta a construção dos itens – como são 

definidas as questões nessas avaliações – tomando por base os diferentes 

descritores; por último, resgata a importância de trabalhar com objetivos 

educacionais mais complexos, ou seja, que exigem a mobilidade de estruturas 

mentais que transcendem o nível do conhecimento e da compreensão, fortemente 

enraizado no ensino propedêutico e técnico. 

Com a pretensão de que os modelos de avaliação em larga escala 

servissem como aporte à reforma do Ensino Médio – diagnosticado até então como 

de caráter propedêutico ou técnico e com ênfase na transmissão de conteúdos 

disciplinares ou técnicos – essas propostas de avaliação enfatizam três 

características essenciais: a contextualização, a interdisciplinaridade e a abordagem 

do conhecimento por meio de situação-problema (BRASIL, 2002).  

Sentimos falta de uma discussão das matrizes como um referencial posto 

ao alcance da avaliação escolar interna. Ficou evidente a apresentação desse 
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documento como sinônimo do currículo prescritivo ou oficial, e não como sinônimo 

de currículo real. 
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4 BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A base teórico-metodológica e o delineamento de uma pesquisa indicam 

os princípios da construção do conhecimento. Permitem-nos, dessa forma, que 

cumpramos os dois aspectos essenciais da atividade científica: a investigação e a 

exposição (GIL, 2009; CHAGAS, 2010). Neste momento do trabalho, concentramos 

esforços para expor o percorrer da investigação, dando relevo à coleta e à análise 

dos dados com foco nas categorias eleitas. 

O objetivo geral deste trabalho é discutir o objeto professor-avaliador, a 

partir de dois eixos: identidade e formação. Os dados da pesquisa bibliográfica 

fundamentaram principalmente a discussão em torno do eixo identidade, enquanto 

os dados da análise documental fundamentaram a discussão em torno do eixo 

formação. 

Organizamos este capítulo em seis tópicos: as questões centrais da 

pesquisa, a abordagem da pesquisa, o tipo de pesquisa, as fontes da pesquisa 

bibliográfica, as fontes da pesquisa documental, a metodologia de análise dos dados 

e seu delineamento. 

 

4.1 As questões centrais da pesquisa: a ontologia, a epistemologia e a 

metodologia 

 

O delineamento da pesquisa deve explicitar passos essenciais de 

escolhas nem sempre fáceis de eleger: a formulação e a delimitação do problema e 

do objeto de pesquisa, a construção do modelo de análise – as hipóteses ou os 

conceitos –, o campo de observação do fenômeno, a coleta e a análise dos dados e 

a abrangência da fundamentação teórica (QUIVY e CAMPENHOUDT, 2008; GIL, 

2009). 

Para Lincoln apud Esteban (2010), essas questões encerram três 

dimensões básicas do conhecimento: 

 Ontológica: interesse em discutir a própria natureza do conhecimento. 

 Epistemológica: interesse em discutir o que se pretende conhecer. 

 Metodológica: interesse em descobrir os caminhos de como agir para 

conhecer a essência dos fenômenos.  
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A estreita relação guardada entre as diferentes dimensões da pesquisa, 

como as apontadas acima, é o que entendemos por metodologia, ou seja, o 

exercício complexo da compreensão humana para explicar a essência dos 

fenômenos que nos são apresentados em sua aparência (KOSIK, 1976). 

Por esses motivos, identificamo-nos com a conceituação de Minayo 

(2009) sobre metodologia, como sendo o caminho que o pensamento percorre para 

abordar e explicar a realidade dos fenômenos. Isso implica não aprisionar a 

dimensão desse conceito à escolha das técnicas de coleta e análise de dados em 

momentos estanques. Portanto, a maturação do problema e do objeto acontece na 

concomitância do processo de coleta e análise dos dados, pelo menos no contexto 

da pesquisa qualitativa, na qual enquadramos este trabalho. 

Como bem assinalou Flick (2009, p.24), “[...] o objeto em estudo é o fator 

determinante para a escolha de um método, e não o contrário” ou, segundo Netto 

(2011): 

 

[...] é a estrutura e a dinâmica do objeto que comandam os procedimentos 
do pesquisador. O método implica, pois, uma determinada posição 
(perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador 
para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas 
determinações. (NETTO, 2011, p.53). 

 

Quivy e Campenhoudt (2008) reforçam que o início de um trabalho 

científico encontra suas dificuldades justamente na ausência de clareza na 

construção do objeto e do problema, isto é, da pergunta de partida.  

Therrien e Nobrega-Therrien (2010, p. 40) apresentam-nos essa questão 

da seguinte forma: “[...] o pesquisador, no seu modo próprio de argumentação e de 

apresentação, formula sua pergunta original [...]”. Essa “pergunta original” ou 

“pergunta de partida”, quando bem formulada, conduz o pesquisador ao método.  

Essa pergunta, todavia, é apenas norteadora, visto que a construção do objeto de 

estudo na pesquisa qualitativa é algo dinâmico, por isso mutável ao longo do 

processo de coleta e análise dos dados. 

Bogdan e Biklen (1997) também deixam claro que as questões 

metodológicas não se encerram em sua dimensão técnica. Listam que são 

determinantes para a construção do objeto e do problema: a identidade do autor 

com o tema, a concentração numa bibliografia sólida, a praticidade de obter os 
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dados, o cuidado com o envolvimento com os sujeitos pesquisados e a abertura a 

mudanças no projeto.  

Trata-se de desconstruir a ideia de método como algo estereotipado, 

replicável, passivo e externo ao pesquisador; mas, pelo contrário, é a inteligência 

organizada, criativa, atenta do pesquisador que melhor pode definir o método 

científico (BOGNAN e BIKLEN, 1994). 

Por tudo isso, neste trabalho, optamos por adotar o termo base teórico-

metodológica, no lugar do seu sinônimo, procedimento metodológico, uma vez que 

este termo comporta uma expressão mais ampla do conceito de metodologia 

(TRIVIÑOS, 1987).  

 

4.2 A abordagem da pesquisa 

 

Para Oliveira (2008), a construção do conhecimento – objetivo principal 

de um trabalho de pesquisa – dá-se principalmente pelo diálogo estabelecido entre a 

teoria e a realidade empírica, ou seja, um campo ou universo onde o dado fenômeno 

se manifesta. Essa posição enquadra-se muito bem na abordagem da pesquisa 

quantitativa, de metodologia essencialmente hipotético-dedutiva, em que se busca a 

regularidade dos fenômenos e a confirmação de hipóteses (DESLAURIERS e 

KÉRISIT, 2012). 

No entanto, este trabalho inscreve-se deliberadamente na abordagem da 

pesquisa qualitativa, pois parte da valorização da metodologia indutiva, porque, sem 

negar o valor da teoria e da metodologia hipotético-dedutiva, tem como objetivo 

precípuo aprofundar-se sobre os casos particulares. Como explicou Deslauriers 

(2012, p. 341): “a teoria e a hipótese são pontos de chegada” na pesquisa 

qualitativa, uma vez que o contexto assume papel central na construção do objeto, 

tornando mesmo a teoria um meio para cercar o problema de pesquisa.  

Bogdan e Biklen (1994) nos apresentam algumas características como 

típicas da pesquisa qualitativa e que confirmam a coerência do uso da indução 

nessa abordagem, a destacar: a fonte de dados é o ambiente natural, os dados 

recebem tratamento descritivo; contudo os autores advertem que essas 

características podem vir destacadas com ênfases distintas em um dado trabalho. 

Definimos, ainda, como delineamento desta pesquisa qualitativa, o estudo 

de caso, por reunir, entre outras características, a preservação da unidade do 
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fenômeno, o estudo situado na contemporaneidade, a valorização do contexto e a 

utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados (GIL, 2009).  

Ainda com base na classificação proposta por Stake apud André (2008), 

classificamos este estudo, mais especificamente, como um estudo de caso 

instrumental, cujo interesse no caso em si é apenas para ilustrar, já que o objetivo 

principal é contestar uma generalização aceita ou auxiliar na redefinição de um 

determinado problema. 

 

4.3 O tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, também se inscreve na tipologia 

da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental.  

Ressaltamos, quanto à pesquisa bibliográfica, a advertência exemplar de 

Deslauriers e Kérisit (2012) sobre o papel dela na pesquisa qualitativa: 

 

Para o pesquisador qualitativo, a revisão bibliográfica permanece sendo um 
instrumento ao qual ele não pretende se subordinar: sem negligenciá-lo, 
nem ignorar suas vantagens, o pesquisador qualitativo recorre a ele para 
construir seu objeto e elucidar a análise dos dados, tentando manter um 
equilíbrio entre o trabalho empírico e o trabalho teórico. (DESLAURIERS e 
KÉRISIT, 2012, p. 149). 

 

Com efeito, a pesquisa bibliográfica neste trabalho não pode ser encarada 

como um simples arcabouço teórico credenciador de um campo conceitual próprio 

da avaliação educacional. Assumimos sua importância como um processo interativo 

da construção do objeto em questão, no caso, o professor-avaliador. De fato, os 

dados bibliográficos foram decisivos para a identificação do campo semântico da 

avaliação educacional e, como parte deste, dos deveres deontológicos próprios ao 

professor-avaliador.  

Portanto, a pesquisa bibliográfica neste trabalho não serviu 

exclusivamente para mostrar o estado da arte ou o estado da questão, como o 

chamam Laville e Dionne (1999), sobre a formação e a identidade deontológica do 

professor-avaliador. Foi mais que isso, uma vez que nos permitiu definir melhor o 

objeto e o problema formulado. 

Alguns autores (QUIVY e CAMPENHOUDT, 2008; BOGDAN e BIKLEN, 

1994; ESTEBAN, 2010) restringem o conceito de dados ao tipo de informação que é 
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recolhida pelo pesquisador empiricamente, por meio de entrevistas, observação. 

Neste trabalho, defendemos o conceito de Triviños (1987, p. 141), que o entende 

como “todo tipo de informação que o pesquisador reúne e analisa para estudar 

determinado fenômeno social.” Logo, não pode ser restrito às informações oriundas 

do campo: consideramos como dados também os construtos teóricos que a revisão 

de literatura revelou. 

 

4.4 As fontes da pesquisa bibliográfica 

 
Quando Lakatos e Marconi (2003, p. 183) afirmam que “a pesquisa 

bibliográfica não é mera repetição do que foi dito ou escrito sobre certo assunto”, 

intimam-nos, de alguma forma, a refletir sobre a condução dessa escolha em nosso 

trabalho.  

Podemos afirmar então que não basta apenas se reportar ao pensamento 

dos outros para a realização de uma autêntica pesquisa bibliográfica. É no mínimo 

necessário que justifiquemos o porquê de algumas escolhas referenciadas. Seria de 

bom senso, portanto, utilizar a pesquisa bibliográfica para além da apresentação do 

estado da arte. A descrição seletiva, a seguir, de algumas das obras referenciadas 

neste trabalho, bem como a apresentação de algumas fontes documentais, teve por 

objetivo satisfazer essa condição. 

Recorremos aos livros e aos periódicos científicos da área da Avaliação 

Educacional como fonte nesta pesquisa bibliográfica. Nos Quadros 1 e 2, 

respectivamente,  apresentamos livros e periódicos analisados nesta pesquisa e que 

aqui estão em destaque pela relevância que tiveram em responder ao objeto e ao 

problema da pesquisa9.  

                                                      
9 O pesquisador realizou Análise de Conteúdo Manual em todas as obras citadas dos Quadros 1 e 2. 
Referimos-nos ao termo “manual” em oposição ao uso de softIwares que permitem realizar 
automaticamente essa identificação dos conceitos, ideias ou temas dos conteúdos (LAVILLE e 
DIONNE, 1999). 
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Quadro 1 – As Fontes Bibliográficas: Livros10 

 

Item Autor Obra Local/Editora Ano 

1 
BLOOM, HASTINGS e 
MADAUS 

Manual de avaliação 
formativa e somativa do 
aprendizado escolar 

São Paulo: 
Pioneira 

1983 

2 BONNIOL, J.J. e VIAL 
 

Modelos de avaliação: 
textos fundamentais 

Porto Alegre: 
Artmed 

2001 

3 FIGARI, Gérard  
 

Avaliar: que referencial? 
Portugal: 
Porto Editora 

1996 

4 ESTRELA, Albano; 
NÓVOA, António 
 

Avaliação em educação: 
novas perspectivas 

Portugal: 
Porto Editora 

1993 

5 
FERNADES, Domingos 

Avaliar para aprender: 
fundamentos, práticas e 
políticas 

São Paulo: 
Editora 
UNESP 

 
2009 
 

6 

PERRENOUD, Philippe; et 
al.  

As competências para 
ensinar no século XXI: a 
formação dos 
professores e o desafio 
da avaliação. 

Porto Alegre: 
Artmed 

2002 
 

7 
HADJI, Charles 
 

Avaliação, regras do 
jogo: das intenções aos 
instrumentos. 

Portugal: 
Porto Editora 

1994 

8 
BAUER, Adriana; GATTI, 
Bernadete et al. 
 

Vinte e cinco anos de 
avaliação de sistemas 
educacionais no Brasil: 
origens e pressupostos 

Florianópolis: 
Insular 

2013 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Apresentamos a seguir uma breve explanação acerca das obras 

supracitadas, extraindo delas a relação com o objeto de estudo e o problema de 

pesquisa.   

A obra Manual de avaliação formativa e somativa do aprendizado escolar 

revelou, para este trabalho, a importância da escola como centro do processo 

avaliativo. Por isso mesmo, a identidade e a formação do professor-avaliador 

ficaram subentendidas como condição natural e imprescindível. O conceito de 

referencial também nos pareceu enriquecedor para a perspectiva do conjunto de 

deveres postos ao professor-avaliador, uma vez que implicava considerar as 

diversas funções da avaliação. 

                                                      
10 O leitor encontrará a referência completa das fontes bibliográficas no item Referências 
Bibliográficas. 
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A profundidade do conceito de referencial para a avaliação apareceu 

ligado ao conceito de tabela de especificação que essa obra apresenta. Nela, tal 

conceito encerrava um mediador curricular a serviço do processo de ensino e de 

avaliação. Muito comum no discurso atual sobre avaliação do ensino-aprendizagem, 

o conceito de matriz de referência guarda com aquele um campo semântico 

parecido, porém restrito. 

A obra Modelos de avaliação: textos fundamentais permitiu-nos 

compreender que o referencial de competências deontológicas imputado ao 

professor-avaliador nos programas de formação deve favorecer a apresentação dos 

diferentes modelos teóricos, isto é, basear-se na multirreferencialidade. 

A obra Avaliar: que referencial?, ao discutir que todos os dispositivos 

educacionais – currículos, programas  de formação, avaliação da aprendizagem, 

avaliação de sistemas, entre outros – precisam esposar referenciais, colocou-nos 

em alerta em relação a esse conceito no atual contexto da avaliação educacional 

brasileira, uma vez que, em alguns documentos oficiais, o conceito de matriz de 

referência  tem aparecido como sinônimo de referencial. Assim, nesses documentos, 

referencial é tratado como um conceito mimético ou estereotipado. O processo 

interativo inerente à criação de referenciais fica banalizado. 

A obra Avaliação em educação: novas perspectivas situa o debate da 

avaliação em torno de dois paradigmas: o docimológico e o pedagógico. Aqui a 

diversificação do campo de referência da avaliação educacional – alunos, 

programas, currículos sistemas – mostra a evolução e a necessidade da articulação 

entre os dois para o processo avaliativo centrado nas escolas. O apoio à formação 

docente é assunto de destaque. 

Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas serviu-nos para 

identificar perspectivas de formação em avaliação educacional.  Ao apresentar uma 

rica discussão entre avaliação externa e avaliação interna, o autor analisa que a 

rejeição à primeira parece não ser clara. Ao mesmo tempo, enfatiza que mais 

atenção deve ser dada à avaliação interna, desenvolvida pelos professores nas 

escolas. Portanto, a dicotomia e o maniqueísmo em torno das duas perspectivas 

precisam de superação. 

Na obra As competências para ensinar no século XXI: a formação dos 

professores e o desafio da avaliação, destaca-se o conceito da profissionalização 

docente, a importância da corresponsabilidade institucional para a formação docente 
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e o porquê da ineficácia de algumas formações. A profissionalização implica no 

reconhecimento da identidade do professor-avaliador em relação ao avaliador 

externo. A formação, para os autores do texto, deve considerar, para eficácia 

didática, não apenas as competências individuais dos professores, mas a própria 

organização escolar e do trabalho docente. Como o sistema escolar troca 

experiências de práticas avaliativas? Como é a distribuição do trabalho docente 

quanto às atividades de planejamento e preleção? 

A obra Avaliação, regras do jogo: das intenções aos instrumentos traz, em 

sua introdução, um questionamento muito próximo do objeto e do problema deste 

trabalho: “poderá a avaliação constituir uma nova profissão, como suas normas 

técnicas e deontologia?” O próprio autor tenta responder a questão em tom de um 

novo questionamento: “como contribuir para a formação de avaliadores, em 

particular, no domínio que será para nós um objeto de reflexão privilegiado, da 

avaliação escolar?” (HADJI, 1994, p. 23). Ao colocar que vai privilegiar a avaliação 

no contexto escolar, o autor deixa claro o interesse na identidade do professor-

avaliador. 

A avaliação externa em larga escala é confirmada como um fenômeno 

nacional na obra: Vinte e cinco anos de avaliação de sistemas educacionais no 

Brasil: origens e pressupostos. No entanto, o distanciamento entre a avaliação 

externa e a avaliação interna, ainda parece resistir a um diálogo mais produtivo. 

Com efeito, existe uma expectativa de que a primeira se coloque como alternativa à 

gestão escolar e à gestão da sala de aula.  

Essas obras compuseram a essência do processo de referencialização 

deste trabalho, no que tange aos conceitos estruturantes da avaliação educacional, 

isto é, na sua fundamentação teórica. Segue agora a apresentação do estudo de 

revisão de literatura em relação à formação do professor-avaliador. 

As descrições das pesquisas que se seguem, apresentadas no Quadro 2,  

evidenciam a existência de um campo aberto em relação à formação do professor-

avaliador como objeto. A meta-avaliação tem ocupado papel central nas pesquisas, 

tornando a pesquisa sobre avaliação uma atividade prática, a apontar deficiências 

do professor-avaliador quanto a concepções e práticas avaliativas. As descrições 

das pesquisas indicam ainda o caminho da formação continuada como aporte 

seguro da profissionalização docente em avaliação; por último deixam claro que a 
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avaliação externa em larga escala iniciou um movimento em torno da cultura da 

avaliação educacional nos diferentes espaços da ação educativa. 

 
Quadro 2 – Fontes Bibliográficas: Periódicos  

 

Item Autor Título Periódico/Fonte Ano 

1 BONAMINO, Alícia; 
FRANCO, Creso; 
SZTAJN, Paola  
 

Formação docente nos 
surveys de avaliação 
educacional 

Cadernos de 
Pesquisa 

2003 

2 DEPRESBITERIS, 
Lea 
 

Instrumentos e avaliação – as 
questões constantes da 
prática docente 

Estudos em 
Avaliação 
Educacional 

1991 

3 CALDERÓN, Adolfo 
Ignacio; 
POLTRONIERI, 
Heloisa 
Educacional 

Avaliação na educação 
básica: revista estudos em 
avaliação educacional 

Estudos em 
Avaliação 
Educacional 

2012 
 

4 
FERNANDES, 
Domingos 

Para uma teoria da avaliação 
no domínio das 
aprendizagens 

Estudos em 
Avaliação 
Educacional 

2008 
 

5 
GATTI, B. A. 
 

O professor e avaliação em 
sala de aula 

Estudos em 
Avaliação 
Educacional 

2003 
 

6 JÚNIOR, Antônio 
Germano 
Magalhães; LIMA, 
Diva; FARIAS, 
Maria Adalgiza de 
 
 

Política de avaliação 
educacional no estado do 
Ceará: histórico dos 
programas de avaliação da 
Secretaria de Educação 
Básica do Ceará 

Anais do XXI 
EPENN 

2013 

7 
LOCATELLI, Iza 
 
 

Construção de instrumentos 
para avaliação de larga 
escala e indicadores de 
rendimento escolar: o modelo 
SAEB 

Revista: Estudos 
em Avaliação 
Educacional 

2002 

8 
VIANNA, Heraldo 
Marelim 

Avaliações Nacionais em 
larga escala: análises e 
propostas 

Fundação 
Carlos 
Chagas/DPE 

2003 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
 

 

A publicação intitulada Formação docente nos surveys de avaliação 

educacional investigou, em um estudo longitudinal, o que os questionários de 

levantamento das avaliações externas, modelo SAEB, incorporam da pesquisa 

sobre a formação de professores. A publicação discute em cinco construtos – 
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educação formal nas instituições formadoras de professores, educação formal no 

contexto do sistema escolar, experiência e inserção profissional na escola, 

instâncias formais de interação na escola e atitudes e relações profissionais na 

escola – diversos indicadores sobre a formação de professores. Para esta pesquisa, 

particularmente, o construto educação formal no contexto do sistema escolar se 

revelou fundamental para a problematização do objeto. 

A publicação Instrumentos e avaliação: as questões constantes da prática 

docente problematiza os instrumentos de avaliação a partir da sua diversidade e dos 

seus critérios de validade. A autora adverte, ao propor a discussão, que a literatura 

da área tem apontado como preocupação precípua a forma das questões ou itens, 

deixando em segundo plano as questões metodológicas da avaliação. 

O trabalho Avaliação na educação básica: revista estudos em avaliação 

educacional, ao mapear a produção científica da revista Estudos em Avaliação 

Educacional, indicou-nos que o foco das suas pesquisas é a educação básica, na 

qual a temática recorrente é a avaliação da aprendizagem com foco na repetência, 

no desempenho dos alunos e nas formas de avaliação. A ausência de pesquisas 

que discutam a formação do professor-avaliador nos pareceu sintomática.  

 O trabalho intitulado Para uma teoria da avaliação no domínio das 

aprendizagens destaca as dificuldades de integrar, numa teoria exclusiva, o que se 

tem comumente denominado de avaliação formativa. No entanto, seu autor destaca 

as tradições francesa e inglesa como caminhos na direção de criar uma teoria da 

avaliação da aprendizagem. Pareceu-nos significativo para pesquisa a atenção 

destacada pelo autor de se priorizar as experiências dos principais atores da 

avaliação: entendemos ser o professor-avaliador um deles. 

Os instrumentos de avaliação são tema do trabalho O professor e a 

avaliação em sala de aula. O texto enfatiza a precariedade com que a formação de 

professores lida com o tema. O entendimento de que uma filosofia para a avaliação 

educacional não pode prescindir de uma filosofia de ensino serviu para afirmar 

nossa convicção em torno da identidade do professor-avaliador. 

No contexto do sistema escolar estadual, o trabalho intitulado Política de 

avaliação educacional no estado do Ceará: histórico dos programas de avaliação da 

Secretaria de Educação Básica do Ceará nos permitiu identificar a avaliação como 

uma temática de interesse recorrente dessa secretaria, o que nos garantiu confiança 

na busca de dados empíricos.  
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A discussão da tecnologia educacional por trás da elaboração de 

instrumentos de avaliação tem sido apontada como importante para os professores 

incorporarem os princípios da avaliação externa ao seu cotidiano escolar, como 

comprava o estudo intitulado Construção de instrumentos para avaliação de larga 

escala e indicadores de rendimento escolar: o modelo SAEB. Nesse mesmo 

contexto, a diversificação dos instrumentos também tem sido objeto de pesquisa, 

como é indicado no texto Instrumentos e avaliação – as questões constantes da 

prática docente. 

A publicação Avaliações Nacionais em larga escala: análises e propostas 

discute ser o momento de analisar o impacto ou as consequências das avaliações 

externas no contexto escolar.  

Esses trabalhos evidenciam que a pesquisa que tem como objeto a 

identidade do professor-avaliador ainda é tímida, se considerarmos a perspectiva 

histórica que tem colocado como fundamental a prática da avaliação no contexto de 

um projeto de ensino. 

 

4.5 As fontes da pesquisa documental 

 
Pelo caráter indutivo da pesquisa qualitativa, a pesquisa documental se 

impôs naturalmente ao percurso metodológico aqui apresentado, uma vez que os 

documentos colocam o pesquisador em contato direto com o contexto pesquisado. 

De acordo com a tipologia proposta por Lakatos e Marconi (2003), as 

fontes de documentos podem ser classificadas em três tipos: arquivos públicos, 

arquivos particulares e fontes estatísticas. Neste trabalho, valemo-nos do primeiro 

tipo, mais especificamente de documentos escolares nas escalas federal e estadual 

(CELLARD, 2012). 

As fontes primárias as quais recorremos, nesta pesquisa documental, 

foram notas de aula, relatórios pedagógicos, metodologias de apoio, guias de 

elaboração de itens, plano de programa e leis. O Quadro 3 traz uma síntese desses 

documentos. 

 A análise crítica dos documentos, com vista a satisfazer sua 

credibilidade, procurou atentar para os critérios: título do documento, autoria, fonte e 

ano (CELLARD, 2012). 
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Quadro 3 - Fontes Documentais 
 

Item Título do Documento Autor Fonte Ano 

1 
Lei nº 14.190 de 30 de julho de 2008 
(Vide anexo) 

Governo do 
Estado do Ceará 

Diário 
Oficial do 
Estado 

2008 

2 Notas das Aulas da Formação de 
Educadores dos CEJA - Integrar 
para Avançar III (Vide anexo) 

NAVE/UFC SEDUC-CE 2005 

3 Notas das Aulas: Oficina de 
Elaboração de Itens (Vide anexo) 

NUFOR SEDUC-CE 2010 

4 Notas das Aulas: Formação de 
Elaboração de Itens e Matrizes de 
Referência para os Exames 
Supletivos da Educação de Jovens e 
Adultos  
(Vide anexo) 

NUFOR SEDUC-CE 2010 

5 Projeto do Programa Aprender pra 
Valer 

NUFOR SEDUC-CE 2012 

6 Plano de Formação Continuada de 
Professores 

NUFOR SEDUC-CE 2010 

7 Coleção Escola Aprendente – 
Metodologias de Apoio: Volumes 2, 
3 e 4 

SEDUC-CE SEDUC-CE 2008 

8 Eixos Cognitivos do ENEM  INEP MEC 2007 

9 Fundamentação Teórico-
Metodológica ENEM 

INEP MEC 2006 

10 PCN+/Ensino Médio/Ciências da 
natureza, Matemática e suas 
Tecnologias: Orientações 
Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais 

SEMTEC MEC 2002 

11 Guia de Elaboração de Itens: 
Biologia-Física-Matemática-Química   

CAED/UFJF SEDUC-CE 2010 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
 
 

A Lei nº 14.190, de 30 de julho de 2008, é o documento que cria o 

Programa Aprender Pra Valer. Nela encontram-se a justificativa, as finalidades, a 

abrangência e as formas de parceria deste programa. 

As notas de aula das formações (Integrar para Avançar III, Oficina de 

Elaboração de Itens e Elaboração de Itens e Matrizes de Referência para os 

Exames Supletivos da Educação de Jovens e Adultos) são documentos avulsos de 

criação dos facilitadores. São documentos oriundos de slides que apresentam os 

conteúdos das formações de forma sintética.  
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As notas de aula da formação Integrar para Avançar III apresentam como 

referências bibliográficas as obras: a) VIANNA, H. M. Testes em educação. São 

Paulo: IBRASA, 1982. b) PASQUALI, L. & ALVES, A.R. Testes referentes a 

conteúdo: medidas educacionais. IN L. Pasquali (org.), Instrumentos psicológicos: 

manual prático de elaboração. Brasília: IBAPP, 1999. 

As notas de aula das formações Oficina de Elaboração de Itens e 

Elaboração de Itens e Matrizes de Referência para os Exames Supletivos da 

Educação de Jovens e Adultos apresentam como referências bibliográficas: a) Guia 

de Elaboração de Itens – Língua Portuguesa. Centro de Avaliação da Educação – 

CAED. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2008. b) Guia de Elaboração de Itens 

– Matemática. Centro de Avaliação da Educação – CAED. Universidade Federal de 

Juiz de Fora, 2008. 

O Projeto do Programa Aprender pra Valer é um documento 

mimeografado de dez páginas que discorre sobre a justificativa, a metodologia, as 

ações e o tempo desse programa. A versão aqui analisada tem data de 2012. 

O Plano de Formação Continuada de Professores é outro documento 

mimeografado. O documento descreve momentos, metodologia e planejamento 

orçamentário em suas nove páginas. A versão analisada data de 2010. 

A Coleção Escola Aprendente é uma produção da equipe técnica da 

SEDUC-CE. Nesse trabalho analisamos os volumes 2, 3 e 4.  O volume 2 contempla 

a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. O volume 3 contempla a área 

da Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. O volume 4 contempla a 

área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Trata-se de um documento 

impresso e organizado em torno dos eixos: a concepção do ensino da disciplina, o 

contexto dos parâmetros curriculares nacionais, a diversidade de espaços de ensino 

da disciplina – formais e não formais –, a avaliação de desempenho estudantil e as 

estratégias de ensino e aprendizagem. 

O documento intitulado Eixos Cognitivos do ENEM é uma produção 

impressa que detalha, nas suas 103 páginas, assuntos como o conceito de 

competência, o conceito de situação-problema, as competências valorizadas na 

matriz do ENEM. 

O documento intitulado Fundamentação Teórico-Metodológica - ENEM 

detalha, nas suas 119 páginas, assuntos como: competência e habilidades, 

situação-problema, interdisciplinaridade e as competências do ENEM. 
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O documento PCN+/Ensino Médio/Ciências da natureza, Matemática e 

suas Tecnologias: Orientações complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais apresenta, em suas 139 páginas, assuntos ligados à reformulação do 

ensino médio e ao entendimento que se faz necessário para a área das ciências 

naturais. Entres esses assuntos, destacamos a reformulação do ensino médio e as 

áreas do conhecimento, as ciências da natureza e a matemática. 

O guia de Elaboração de Itens é um documento impresso de 49 páginas. 

Foi citado como referência bibliográfica básica em duas formações aqui analisadas e 

está dividido em duas seções. A primeira seção aborda a construção de itens, dando 

destaque para os assuntos: matriz de referência, perfil do elaborador, itens e suas 

partes, recomendações para a elaboração de itens, tipos de itens de múltipla 

escolha. A segunda seção aborda critérios de revisão de itens e divide-se em: 

quanto aos suportes, quanto aos itens, quanto aos enunciados, quanto às 

alternativas e quanto aos gabaritos. 

 
4.6 A metodologia de análise dos dados e seu delineamento 

 
A análise dos dados (documentos e pesquisa bibliográfica) pode seguir 

dois caminhos clássicos. Análise estatística e a análise de conteúdo. O primeiro 

caminho tem sido objeto de interesse principalmente da pesquisa de abordagem 

quantitativa. O segundo caminho, todavia, tem sido privilegiado pela pesquisa de 

abordagem qualitativa. No entanto, esses percursos não são excludentes 

(DESLAURIERS e KÉRISIT, 2012). 

Neste trabalho, decidimos adotar a análise de conteúdo. Finalizamos este 

tópico com a apresentação das categorias analíticas definidas.  

 
4.6.1 Análise de conteúdo 

 

Os dados (documentos e pesquisa bibliográfica) neste trabalho serão 

analisados por meio do método de análise de conteúdo. Segundo Triviños (1987, p. 

158), esse método “pode ser aplicado tanto em pesquisa quantitativa como na 

investigação qualitativa [...]”. Ainda segundo Triviños (1987), os procedimentos 

típicos deste método envolvem a classificação dos conceitos e sua categorização. O 

delineamento desse método, para Bardin (s/d), envolve três etapas: pré-análise, 

descrição analítica e interpretação inferencial (TRIVIÑOS, 1987). 
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A etapa de pré-análise foi a da pesquisa documental e a de organização 

dos dados bibliográficos desta pesquisa. Essa etapa nos permitiu esboçar uma 

primeira classificação dos conceitos da avaliação educacional. Classificar implica 

agrupar alguma coisa de acordo com certas semelhanças capazes de identificar um 

grupo. Na Biologia, por exemplo, agrupam-se os seres vivos de acordo com suas 

semelhanças morfológicas ou fisiologias. Para nós, esse agrupamento buscou 

sentido no campo semântico da avaliação educacional. Os principais conceitos 

emergidos da teoria da avaliação puderam ser identificados como pertencentes a 

classes genéricas, a destacar: 

01.  Avaliação e suas funções; 

02.  Avaliação e suas características técnicas, epistemológicas e metodológicas; 

03.  Avaliação e seu estatuto científico; 

04.  Avaliação e sua origem, auge, gerações e momentos; 

05.  Avaliação e sua relação com o currículo, didática e ensino; 

06.  Avaliação, nota e medida; 

07.  Avaliação externa, exame; avaliação interna; 

08.  Avaliação e seus atores: professores, avaliador externo, alunos; 

09.  Avaliação e formação; 

10.  Avaliação e confluência de modelos; 

11.  Avaliação e sua prática; 

12.  Avaliação e seus obstáculos; problemas, complexidade; 

13.  Avaliação e seu interesse; 

14.  Avaliação e pesquisa; 

15.  Avaliação e outros. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

A segunda etapa, descrição analítica, permitiu-nos definir, com mais 

precisão, as quatro categorias analíticas deste trabalho: paradigma docimológico, 

paradigma pedagógico, formação do professor-avaliador e escola como cenário da 

formação do professor-avaliador; pois já tínhamos um corpus de conhecimento mais 

objetivamente ligado ao objeto da pesquisa.   

A seguir passamos à terceira e última etapa do método: a interpretação 

inferencial. Aqui refinamos nossa reflexão em torno dos conceitos teóricos e dos 

documentos oficiais, buscando sempre a aproximação necessária com o objeto e o 

problema de pesquisa. 

 
4.6.2 Apresentação das unidades e categorias analíticas  
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Listamos a seguir as categorias definidas a partir da análise dos dados 

utilizados nesta pesquisa; portanto, adotamos o modelo aberto na definição das 

categorias que, segundo Laville e Dionne (1999, p. 219), “não são fixas no início” da 

pesquisa, isto é, não são previamente definidas.  

                 Nas categorias 1 e 2, o estudo procurou identificar o referencial 

deontológico imputado ao professor-avaliador em cada um dos paradigmas da 

avaliação educacional. 

Nas categorias 3 e 4, o estudo baseou-se na descrição dos projetos 

citados e na sua aproximação com os paradigmas docimológicos e pedagógicos da 

avaliação educacional. 

Na Unidade de Análise 1 – Paradigma Docimológico – as categorias 

definidas comportaram: a) Legado do paradigma docimológico para a formação do 

professor-avaliador; b) Formação pragmática do professor-avaliador: a centralidade 

da formação nos instrumentos. 

Na Unidade de Análise 2 – Paradigma Pedagógico – as categorias 

definidas comportaram: a) Legado do paradigma pedagógico para a formação do 

professor avaliador; b) Formação doutrinária do professor-avaliador: a centralidade 

da formação para além dos instrumentos. 

 Na Unidade de Análise 3 – A formação do professor-avaliador no contexto 

do sistema escolar – definimos as categorias: a) O Programa Aprender Pra Valer: 

fundamentação legal e contexto; b) O Programa Aprender Pra Valer: ações ou 

projetos. Esta categoria foi dividida nas seguintes subcategorias, identificadas como 

Projetos: 1) Superintendência escolar; 2) Primeiro, Aprender; 3) Professor Aprendiz; 

4) Avaliação Censitária do Ensino Médio; 5) Pré-Vest; 6) Articulação do Ensino 

Médio à Escola Profissional.  

 Na Unidade de Análise 4 – A escola como cenário de formação do 

professor-avaliador – definimos a categoria Experiências de formação em práticas 

avaliativas no contexto do sistema escolar. 
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5 ENTRE RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental apontaram quatro 

unidades analíticas em relação ao objeto desta pesquisa – o professor-avaliador – 

que agora discutiremos na perspectiva da análise de conteúdo. São elas: paradigma 

docimológico, paradigma pedagógico, formação do professor-avaliador no contexto 

do sistema escolar e a escola como cenário de formação do professor-avaliador. 

 
5.1 Unidade de Análise 1: Paradigma Docimológico 

 

Nesta unidade analítica, discutimos o paradigma docimológico da 

avaliação educacional, com o objetivo de identificar seu legado para a formação do 

professor-avaliador. Duas categorias formam esta unidade: 1) o legado do 

paradigma docimológico para a formação do professor-avaliador e 2) a formação 

pragmática do professor-avaliador: o referencial centrado nos instrumentos de 

avaliação.  

 

Categoria 1 – Legado do paradigma docimológico para a formação do 

professor-avaliador  

 

A história da avaliação educacional nos mostra uma atividade ligada à 

aplicação de exames e testes psicométricos num primeiro momento. Posteriormente 

emerge a Docimologia que coloca em questão a qualidade dos exames e dos testes. 

Cria-se, a partir daquele momento, uma ciência que demarca como objeto os 

instrumentos de avaliação.  

A crítica docimológica dirigida aos exames e aos testes psicométricos 

iniciou o movimento de sistematizar a atividade de avaliação, isto é, de empossá-la 

na formalidade de uma prática com objeto próprio. Se a atividade avaliativa encontra 

seu sentido efetivo quando se internaliza como atitude de autoavaliação, isto é, de 

autocrítica, podemos considerar que a Docimologia constitui-se como primeira 

atividade com essa característica.  

 

A avaliação posta à prova ou a meta-avaliação: o surgimento da Docimologia 
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A avaliação educacional não surgiu como prática direcionada 

especificamente ao processo de ensino-aprendizagem. Limitou-se, inicialmente, a 

uma atividade pragmática, com o objetivo de averiguar o desempenho dos 

estudantes em testes psicológicos e em exames seletivos.  

Guba e Lincoln apud Escudero (2003) classificaram essa fase dos testes 

psicométricos e dos exames como a primeira geração da avaliação educacional11 ou 

geração da medida. De caráter seletivo e classificador, esses testes eram baseados 

em normas12 cujo intuito era comparar o desempenho individual do sujeito avaliado 

com o desempenho do grupo. Já os exames se impuseram por circunstâncias da 

massificação da escola pública no final do século XIX e início do século XX, que 

passou a exigir um sistema de controle do fluxo escolar. 

Paralela ao desenvolvimento dos testes psicométricos e dos exames, 

surge a Docimologia13, que se interessa em constituir uma crítica à validade dos 

resultados da atividade de avaliação educacional. Segundo essa “nova ciência dos 

exames” (FERNANDES, 2009, p.14), os instrumentos de avaliação e os próprios 

avaliadores constituíam fontes incontestáveis de erros nos resultados de 

desempenho dos estudantes que os testes e os exames apontavam.  

Tanto a Psicometria14 – que tinha como objeto avaliar a inteligência – 

como a Edumetria – que tinha por objeto a avaliação da aquisição dos programas – 

estiveram sob o crivo da crítica docimológica. A abordagem docimológica, apesar de 

criticar os exames e os testes, aceitou-os como conceito de avaliação educacional, o 

que, na concepção de Bonniol e Vial, serviu para restringir o potencial formador 

dessa atividade (BONNIOL e VIAL, 2001). 

                                                      

11 Escudero (2003) discute a importância de situar, historicamente, a avaliação educacional para 
compreender suas funções, concepções, status e interesse. Para tanto, apresenta a classificação 
proposta por alguns autores. A classificação de Guba e Lincoln (1989) propõe uma divisão em quatro 
gerações. A primeira geração: da medição. A segunda geração: da descrição. A terceira geração: do 
juízo de valor. A quarta geração: do paradigma construtivista. 

12 Os testes ou avaliações podem ter como referência normas ou critérios. Sobre o assunto cf. 
POPHAM, Willian James. Manual de avaliação: regras práticas para o avaliador educacional. 
Petrópolis: Vozes, 1977. 

13 Segundo Piéron apud Bonniol e Vial (2001), Docimologia é “o estudo sistemático dos exames 
(modos de notação, variabilidade interindividual e intraindividual dos examinadores, fatores 
subjetivos, etc.).” (BONNIOL e VIAL, 2001, p. 57-58). 

14 Sobre a psicometria e seu desenvolvimento teórico cf. ANDRIOLA, Wagner Bandeira. Psicometria 
Moderna: características e tendências. Revista estudos em Avaliação Educacional, v. 20, n.30, 
mai./ago. 2009. 
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Uma vez constituído o objeto de estudo da Docimologia – os instrumentos 

de avaliação e os próprios avaliadores – restava-lhe identificar seus principais 

problemas constituintes. Passemos, agora, a apresentar e a discutir alguns dos 

problemas reiteradamente identificados pela literatura da avaliação educacional, a 

destacar: a) aprendizagem e desempenho; b) indicadores de qualidade dos testes; 

c) avaliação e medida. 

 

Aprendizagem e desempenho: avaliação sempre comporta uma parcela de erro 

 

Podemos afirmar, sem hesitação, que a atividade de avaliação 

educacional sempre comporta uma parcela de erro em suas determinações 

metodológicas, ontológicas e epistemológica.  

Do ponto de vista metodológico ou instrumental, a avaliação escolar 

mostra-se falível pela impossibilidade de captar tudo que é ensinado ou aprendido 

por um programa educacional, isto é, em tese ensina-se e aprende-se mais do que 

se avalia.  Isso significa que ajuizamos a avaliação escolar a partir de uma amostra 

do conteúdo curricular; muitas vezes contemplando aspectos essencialmente 

cognitivos (FERNANDES, 2009). 

Nas avaliações externas, geralmente destinadas a contemplar etapas 

longas do período de escolarização – como final do ensino fundamental I ou II, ou 

ainda no final do ensino médio – essa questão da amostra do conteúdo torna-se 

mais aguda do que nas avaliações internas, em que se pode planejar uma 

sequência de unidades de aprendizagem de maneira a manter maior coerência entre 

o que se ensina e o que se avalia. Perrenoud (1999) questionou o poder 

credenciado aos instrumentos de avaliação: 

 

[...] Alguns [professores, gestores, técnicos educacionais] têm uma fé cega 
na objetividade da avaliação [nos instrumentos de avaliação]. Nenhuma 
medida, por mais instrumentalizada e imparcial que seja, pode delimitar 
totalmente a realidade das variações. [...]. (PERRENOUD, 1999, p. 36). 

 

O descontentamento não se limita apenas em captar a amostra 

significativa do conteúdo. Diversos autores (AFONSO 2000; SOBRINHO 2003; 

BROADFOOT, 1994, apud FERNANDES, 2009) questionaram a pretensão dos 



63 
 

testes de expressar processos cognitivos complexos por meio do desempenho 

centrado no acúmulo de conhecimentos. 

Para Fernandes (2009), a natureza da aprendizagem sustenta uma das 

razões pelas quais a avaliação deve mudar. Para o autor, a abordagem behaviorista 

engendrava a perspectiva da avaliação fundamentada na objetividade, no acúmulo 

de conhecimentos, na motivação essencialmente externa. Portanto, o 

desenvolvimento da Psicologia da Aprendizagem, ao situar a aprendizagem como 

processo dinâmico, foi decisivo para a compreensão da natureza complexa da 

avaliação. 

Do ponto de vista ontológico, os testes de aprendizagem versam sobre 

um objeto de natureza delicada. O que avaliamos com um teste de aprendizagem? 

Ora, a resposta deveria ser óbvia: a aprendizagem; mas essa ainda parece ser de 

difícil acesso. A atividade de avaliação ainda não dispõe de instrumentos capazes 

de captar efetivamente a aprendizagem. E o que avaliamos, então, com a avaliação 

da aprendizagem? Avaliamos, pois, a aprendizagem por meio do desempenho do 

estudante. O desempenho se configura como aquilo que o estudante demonstra por 

meio de um dado instrumento de avaliação, o qual pode ser um teste de múltipla-

escolha, uma redação, uma prova oral, a criação de um mapa conceitual, a 

resolução de um estudo dirigido, entre outros. Disso resulta o primeiro problema com 

a avaliação da aprendizagem: aprendizagem e desempenho não constituem o 

mesmo fenômeno. Um não é espelho do outro; não são, portanto, sinônimos (Mc 

DONALD, 2003). 

Mc Donald (2003) nos explica que um estudante pode ter um bom 

desempenho captado por um determinado instrumento de avaliação, sem, no 

entanto, possuir uma boa aprendizagem correspondente. As hipóteses plausíveis 

são: a “cola” no momento da avaliação; o favorecimento na correção por parte do 

professor; as dicas sobre o conteúdo da avaliação imediatamente anterior a 

aplicação do teste. O contrário também é verdadeiro, isto é, pode-se não observar 

um bom desempenho, mesmo tendo ocorrido boa aprendizagem. Neste caso, 

levantam-se as hipóteses concernentes ao cansaço, ao nervosismo, à não 

compreensão do próprio instrumento (instrumentos mal elaborados tecnicamente ou 

com impressão ruim; ausência de correspondência entre o que se ensinou e o que 

se avaliou) da avaliação como causas do mau desempenho. 
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Barlow (2006) colocou o problema da relação entre aprendizagem e 

desempenho da seguinte forma: 

 
[...] o avaliador não lê como um livro aberto as mentes e os corações. Ele 
fica limitado, na maioria dos casos, a interpretar índices mais ou menos 
ambíguos para ter uma ideia da personalidade, da atitude, das faculdades 
ou das competências intelectuais dos seus alunos. [...]. (BARLOW, 2006, 
p.80).  

 

Isso implica que o avaliador deva mostrar-se falível em sua difícil intenção 

de representar a aprendizagem por meio do desempenho. Esse aspecto constitui o 

debate ético mais intimista em avaliação educacional. Resta ao professor-avaliador, 

diante dos limites dos instrumentos de avaliação e da natureza complexa do seu 

objeto, incorporar a flexibilidade à sua eloquência profissional tanto quanto o esmero 

pela objetividade, pelo rigor científico ou pela imparcialidade que o paradigma 

docimológico tentou imprimir à avaliação educacional. 

Questionada em suas determinações mais basilares, a natureza do objeto 

e limites dos instrumentos, impera que a avaliação educacional deva passar por uma 

problemática de sentido epistemológico e ético, como bem questionaram Bonniol e 

Vial (2001): 

 

Saturada de técnica e de instrumentalidade, a avaliação recoloca o 
problema de sua função como domínio de pesquisa e o problema de sentido 
de suas práticas a partir de uma interrogação epistemológica e 
antropológica sobre as suas intenções: um questionamento ético e político 
sobre suas metas, sobre seu projeto. (BONNIOL e VIAL, 2001, p. 348). 

 

O paradigma docimológico da avaliação educacional elegeu os 

instrumentos de avaliação como seu objeto principal, ou seja, uma boa avaliação 

implicava na construção de bons instrumentos, por meio dos quais a tradução entre 

desempenho e aprendizagem se concretizava pelas notas.  

Variações no sistema de notação deram origem à incessante busca de se 

fazer corresponder, o mais próximo possível, desempenho e aprendizagem. Essa 

busca influenciou a criação dos critérios de fidedignidade e validade dos testes. 

 

A atenção à qualidade dos testes: validade e fidedignidade 
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Nas escolas, por meio das notas, sanciona-se o fracasso ou o sucesso 

escolar dos estudantes. Diferenças na atribuição de notas – flutuações – de um 

mesmo trabalho15, quando corrigido por diferentes avaliadores ou quando corrigido 

por um mesmo avaliador em tempos diferentes, encerram a qualidade do teste 

denominada fidedignidade.  

Mc Donald (2003), Barlow (2006) e Bonniol e Vial (2001) apontaram 

diversos motivos para a ocorrência dessas flutuações: subjetividade do avaliador 

(generosidade ou rigorosidade nas correções), preconceitos do avaliador (de classe 

social, de estética) e comportamento do avaliador (expectativas em relação ao 

aluno, tipo de reação ao corrigir um lote de provas).  

Esse problema poderia ser assim apresentado: o avaliador torna-se parte 

integrante do próprio instrumento de avaliação. Para Hadji (1994) e Barlow (2007), 

essas questões confirmam a pretensão docimológica de tornar a avaliação um 

procedimento totalmente objetivo e sem riscos nas suas sentenças. Como um 

elemento implícito, ou oculto, as flutuações das diferentes notas acabam por compor 

o resultado final de uma unidade de aprendizagem. Isso significa que entram na nota 

final tanto as regras explícitas (as expectativas em relação aos conteúdos do 

ensino), como as regras implícitas, isto é, as representações psicológicas do 

avaliador. 

Ainda segundo Mc Donald (2003), não menos preocupante revela-se a 

situação de se reprovar alunos por frações de pontos16. Uma situação emergencial é 

posta aos sistemas de ensino sob o risco de se legitimar injustiças: reconhecer a 

falibilidade dos instrumentos de avaliação e dos avaliadores.  A diferença entre 

quem é aprovado ou reprovado muitas vezes fica diluída nessas tênues fronteiras 

criadas pelo imaginário de quem avalia. 

Outra característica imprescindível da qualidade de um teste é a sua 

validade17. Popham (1977) nos apresenta o conceito de validade como sendo a 

congruência entre o objetivo que se propôs avaliar e o que realmente o item 

                                                      
15 Cf. Mc DONALD, Brendan Coleman. Problemas na avaliação da aprendizagem escolar. In: 
Esboços em avaliação educacional. p. 26. HADJI, Charles. Avaliação desmistificada. p. 27-28. 
BARLOW, Michel. Avaliação escolar: mitos e realidades. p. 30-31. 

16 Cf. Mc DONALD, Brendan Coleman. Problemas na avaliação da aprendizagem escolar. In Esboços 
em avaliação educacional. p. 25-26. 

17 Os principais tipos de validade segundo Bloom, Hastings e Madaus (1983): validade de conteúdo, 
validade de construto e validade preditiva. 
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possibilita avaliar. Pode também ser anunciada simplesmente assim: um teste ou 

item tem validade quando ele avaliava o que diz avaliar (FERNANDES, 2009).  

Duas situações caracterizam bem a validade de um teste ou de um item. 

Por exemplo, se o objetivo expresso pelo programa de biologia em relação ao 

conteúdo “célula” fosse conhecer seu conceito, o item elaborado para esse conteúdo 

deveria corresponder exatamente ao conteúdo e ao nível cognitivo; portanto, a 

discrepância pode aparecer quando o ensino ministrado não corresponde ao 

assunto cobrado pela avaliação, ou quando a avaliação aborda o conteúdo em um 

nível cognitivo diferente do ensino dispensado. 

Quando a validade não se constitui como parte do esquema de referência 

do professor-avaliador, este pode tomar uma visão muito particular do que seja 

validade. Pode priorizar um assunto exclusivo em detrimento de outros. Pode 

explorar, durante o ensino, um determinado nível taxonômico – conhecimento, 

compreensão, por exemplo – e exigir na avaliação de desempenho dos estudantes 

outros – análise, síntese. 

A validade de conteúdo é uma das características psicométricas mais 

enaltecidas da qualidade de um teste em contexto de avaliação formativa. Ela está 

para os testes baseados em critérios, assim como o poder de discriminação de um 

item está para os testes baseados em normas (VIANNA, 1989). Esse conceito pode 

ser explorado em duas dimensões principais.  

A primeira diz respeito à amostra representativa do conteúdo da avaliação 

em relação ao programa de ensino. A amostra dos conteúdos no teste deve 

representar coerentemente o universo de conteúdos da unidade de ensino. A 

importância da construção do referente de ensino resulta dessa relação entre ensino 

e avaliação. Esse referente de ensino permitirá julgar a coerência amostral da 

avaliação de maneira a se evitar dois extremos. Um seria avaliar apenas o conteúdo 

que se considera mais difícil ou o que foi apenas discutido superficialmente – o que 

levaria apenas uma pequena parte de estudantes a desempenhar-se bem. O outro 

seria avaliar uma amostra pouco significativa de conteúdos ou apenas os conteúdos 

mais fáceis, tendo como consequências notas altas que não representam a 

aquisição de conhecimentos mínimos. Preservar a coerência entre o que se ensina e 

o que se avalia tem sido destacado por diversos autores – Bloom, Hastings e 

Madaus (1983); Gronlund (1977) – como uma das coordenadas de caráter prático 
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para tornar a avaliação uma prática mais justa e coerente com seu fundamento 

pedagógico. 

Um teste que mostre fragilidade quanto a este critério, validade de 

conteúdo, gera grave sentimento de injustiça entre os estudantes.  Toda avaliação é 

sempre uma amostra do conteúdo de ensino, portanto, também representa apenas 

uma amostra do conteúdo da aprendizagem. Isso torna claro que nem tudo que é 

aprendido estará sendo avaliado pelo teste (ÁLVAREZ MENDEZ, 2002).  

A segunda dimensão é mais delicada de ser posta em prática, mas possui 

inestimável valor para a qualificação dos testes. Trata-se de explorar, na amostra do 

teste, conteúdos com poder de inferência sobre a aprendizagem dos estudantes. 

Isso significa dizer que a escolha da amostra, para o teste, permite-nos concluir que 

o estudante domina uma amostra maior que a explicitada pelo teste (GRONLUND, 

1977). 

A validade dos testes nos ajuda a explorar uma das ações mais 

importantes da avaliação educacional: o julgamento de valor. Julgamos a qualidade 

dos testes a partir da coerência que mantêm com os objetivos educacionais e com a 

aprendizagem dos estudantes. Melhoramos a qualidade dos testes, julgando a 

pertinência dos próprios objetivos educacionais, isto é, se são adequados a 

contexto, idade, modalidade de ensino, background educacional.  Em síntese, isso 

significa que o qualitativo (aprendizagem) deveria emergir no quantitativo (nota) de 

maneira a constituir uma avaliação válida (HADJI, 1994; BARLOW, 2006).  

A utilização do conhecimento docimológico, no entanto, parece ter 

derivado para uma perspectiva estreita ou de ocultação das suas análises mais 

significativas: validade de conteúdo, validade preditiva e flutuações das notas. 

Consolidou, empiricamente, o conceito de avaliação circunscrito à medida ou à nota, 

sem, no entanto, manter a coerência entre o qualitativo e o quantitativo (BONNIOL e 

VIAL, 2001).  

A validade de conteúdo tem sido penalizada no cotidiano escolar em 

virtude do uso corriqueiro de uma única nota para expressar o desempenho dos 

estudantes. Aceita diversificarem-se, de maneira menos resistente, conteúdos, 

objetivos, estratégias de ensino; mas se resiste sobre o que avaliar e quando avaliar.  

Os diferentes espaços ou estratégias de ensino e aprendizagem não têm o mesmo 

valor quando tratamos da avaliação. Tudo se passa como se apenas alguns 

aspectos do que se ensina tivessem valor no momento de comprovar a 
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aprendizagem. Goldberg apud Depresbiteris (1989) aborda o assunto 

problematizando as estratégias de ensino: 

 

[...] muitos professores esquecem que é natural e espontâneo considerar, 
na avaliação, outros recursos, tais como trabalhos diários, observações e 
registros, enfim, todas as atividades que permitem inferir desempenho. 
(DEPRESBITERIS, 1998, p. 163). 

 

Recolher dados de desempenho é uma das atividades inerentes à 

avaliação. Logo, todas as atividades propostas pelo currículo escolar, passíveis de 

serem observadas nesse desempenho, podem consubstanciar-se como formas de 

avaliação legítima. Os espaços formais e informais de ensino e aprendizagem – 

visita a museus e a parques ecológicos, apreciação de um filme ou exposição 

artística etc. – podem ser explorados para tornar a avaliação uma prática menos 

ritualística ou hipervalorizada em momentos pragmáticos do trabalho docente: fim de 

semestre ou de unidade de aprendizagem.   

Alguns autores têm inquirido os impactos da nota como sinônimo de 

avaliação a partir de outras perspectivas: ausência de itens nos testes, com a 

pretensão de resgatar objetivos educacionais de domínio cognitivo elevado, isto é, 

que transcendam ao domínio do conhecimento e da compreensão, já desde o inicio 

da escolaridade (PERRENOUD, 1999; FERNANDES, 2009); incongruência entre a 

diversidade de objetivos descritos nos planos de ensino e a reduzida diversificação 

dos instrumentos de avaliação da aprendizagem (BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 

1983; TYLER, 1977). Por sua relativa facilidade em avaliar conhecimentos em níveis 

taxonômicos mais baixos, os testes de “papel e lápis”, como se referiu Tyler (1977), 

desenvolvem-se em detrimento da valorização de níveis taxonômicos mais 

elevados, como o socioafetivo, por exemplo (BROADFOOT, 1994, apud 

FERNANDES, 2009).  

A nota de um exame ou teste deveria cumprir duas funções básicas. A 

primeira seria expressar a relação harmoniosa ou objetiva entre desempenho e 

aprendizagem, isto é, expressar sua validade ao cumprir qualquer de suas funções – 

certificar, classificar, diagnosticar. A segunda função seria comunicar, de maneira 

inteligível, seus resultados às diversas audiências – estudantes, pais, coordenação 

de ensino – envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem (HADJI, 1994). 
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Portanto, a crítica docimológica preocupou-se fundamentalmente com 

características técnicas dos testes, a destacar: validade, fidedignidade e sistema de 

notação. Para Bonniol e Vial (2001), isso significou uma limitação e aceitação de 

outros pontos questionáveis da avaliação educacional. A abordagem docimológica, 

por exemplo, desenvolveu a noção de referente como um dispositivo estático, cuja 

função pretendia especificamente resguardar a transparência e a coerência do 

instrumento de avaliação, no caso, os testes, com a matriz curricular. Aceitou 

também o conceito de avaliação isolado do processo educativo.   

Escudero (2003) resumiu o valor do conhecimento docimológico, 

explicitando que este contribuiu para: a) elaboração de classificações dos objetivos 

educacionais para auxiliar a formulação dos testes, b) diversificação das fontes de 

coleta de dados de desempenho, c) diversificação dos instrumentos de avaliação e 

d) garantia de validade e fidedignidade dos testes. 

Se, para avaliar com objetividade, é necessário construir testes válidos e 

fidedignos, baseados em um referente explícito (HADJI, 2001,1994; BONNIOL e 

VIAL, 2001; BARLOW, 2006; RODRIGUES, 1993), o que resultou da produção 

teórica da Docimologia, que veio influenciar a formação do professor-avaliador? 

Veremos isso no próximo tópico. 

 

Categoria 2 – Formação pragmática do professor-avaliador: o referencial 

centrado nos instrumentos de avaliação  

 

A tradição docimológica perpetuou-se ao longo dos tempos. Identificamos 

sua presença de forma ora contundente, ora amena nos programas de formação 

docente, nos discursos teóricos mais inflamados da crítica avaliativa. Colocada 

como dicotomia em relação ao paradigma pedagógico ou justificada por 

maniqueísmo conservadores, o fato é que seus conceitos estão no debate sobre a 

formação e a identidade do professor-avaliador. 

Quando Perrenoud (1999) escreveu que a abordagem sociológica da 

avaliação não ignorava as contribuições da abordagem docimológica, certamente 

estava a refletir nos critérios de validade e fidedignidade dos testes, na ideia de 

construir instrumentos de avaliação a partir de um referente previamente definido, na 

relação judiciosa entre nota e desempenho escolar, entre outros indicadores de 

qualidade dos instrumentos de avaliação que a Docimologia construiu. Tudo isso 
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legitimou a ufania do discurso teórico da avaliação, ao assentar suas bases nos 

princípios da objetividade ou da cientificidade, que passaram a compor as 

prescrições dos seus dispositivos.  

Esses indicadores da qualidade dos testes engendraram uma forma de 

conceber a estrutura dos programas em avaliação educacional nos cursos de 

formação inicial – licenciaturas – e também nos cursos de formação continuada. 

Tem-se confirmado a manutenção restrita do paradigma docimológico nos 

programas de avaliação, mesmo após o desenvolvimento de novos deveres 

deontológicos, constituídos por fundamentos mais extensivos ao sistema didático e 

de ensino. 

Vianna (1999), ao relatar sua experiência com avaliação educacional 

durante a graduação, destacou:  

 

Ao término de nossa formação acadêmica para o magistério (1952), [...] 
tínhamos uma noção bastante restrita do campo da avaliação, limitada, 
especificamente, ao rendimento escolar. O assunto, apresentado como 
simples tópico da didática geral [...]. O curso por nós frequentado não foi, 
efetivamente, de avaliação educacional, [...] concentrou-se, apenas, em 
testes e medidas, especialmente na construção de instrumentos [...]. 
(VIANNA, 1999, p. 183-184). 

 

A passagem do texto de Vianna serve para ilustrar o tratamento 

dispensado à avaliação educacional durante a formação inicial do autor.  A avaliação 

educacional não aparece como uma disciplina integrante da matriz curricular dos 

cursos de licenciatura, mas apenas como um apêndice da disciplina de didática 

geral, ou seja, aparece como assunto marginal e não credor da importância 

pedagógica que tanto tem relatado a literatura e a pesquisa.  

O estudo de Silva (2010) também confirma esse limitado espaço da 

avaliação como assunto da didática nos cursos de formação inicial e continuada; o 

que, para o autor, sugere a necessidade de uma mudança da cultura escolar na 

compreensão do tema como algo também transcendente aos instrumentos de 

avaliação. O posicionamento do autor a esse respeito é o seguinte: 

   

Um dos motivos desse problema [carência de uma abordagem mais 
conceitual da avaliação] tem sua origem na formação inicial dos 
profissionais da educação, pois, em sua maioria esmagadora, não tiveram 
oportunidades de estudar sobre essa temática, no máximo tiveram duas ou 
três aulas em didática durante a graduação e depois algumas capacitações 
na formação continuada. (SILVA, 2010, p. 81-82). 
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Para o autor (2010, p. 83), é “improvável que mudanças apenas nos 

instrumentos e nos registros avaliativos se façam alheias a outras transformações”. 

O sistema escolar deve definir outras prioridades epistemológicas tão determinantes 

da prática de avaliação como os instrumentos, a destacar: funções da avaliação, 

articulação com o projeto pedagógico, formação docente.  

A mesma preocupação é encontrada em Lüdke e Mediano (1997, p. 13), 

para quem a avaliação “tem sido enfocada principalmente em sua dimensão técnica, 

sobretudo no que se refere à construção de instrumentos válidos e fidedignos”.  

O que percebemos é que mesmo o paradigma docimológico tem sido 

abordado no que tem de mais básico e mais instrumental, quase sempre focando a 

estrutura de alguns tipos de questões (múltipla escola, verdadeiro-falso, completar, 

resposta curta). Validade e fidedignidade, a nosso ver, são questões de caráter 

pedagógico, uma vez que remetem a uma intencionalidade de responder a 

qualidade da aprendizagem. 

A Didática, nesse contexto, assume a difícil tarefa de assegurar a 

coerência entre as diferentes disciplinas dos cursos de licenciatura. 

Simultaneamente, ela também possui a pretensão de legitimar a identidade das 

licenciaturas, juntamente com a Psicologia da Aprendizagem, a Sociologia da 

Educação, a Filosofia da Educação, enfim com disciplinas entendidas como 

pedagógicas. Estamos falando, assim, de um sistema de formação que ignora ou 

não enfatiza a especificidade das discussões curriculares, da didática das ciências e 

também da avaliação educacional em sua complexidade.   

A sensibilização ao tema da avaliação parece ainda mitigada no contexto 

institucional de formação. Apresentar a avaliação como atividade circunscrita ao 

rendimento escolar e, mais especificamente, à construção de testes, é desprestigiar 

seu valoroso interesse na avaliação curricular, na avaliação de materiais 

instrucionais, na avaliação institucional.  

A advertência de conceber a avaliação como um assunto muito restrito 

aos aspectos técnicos nos foi apresentada por Luckesi (2003) assim: 

 
[...] Aprendi o uso técnico dos instrumentos, porém debatia-me com 
questões teóricas. [...] Já não me interessavam muito as questões técnicas; 
assediava-me à mente e ao coração questões teóricas mais abrangentes; 
como a filosofia da avaliação da aprendizagem. (LUCKESI, 2003, p. 8-9). 
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Aqui, mais uma vez, confirmam-se os fundamentos do paradigma 

docimológico na constituição da formação em avaliação: as questões técnicas dos 

instrumentos. O autor indica como preocupação as questões teóricas da avaliação e 

pontua a necessidade de conhecer a filosofia da avaliação da aprendizagem, pois os 

instrumentos, como componentes da avaliação, apenas assumem significado no 

contexto das funções e dos objetivos da avaliação, especificamente, e no contexto 

da filosofia ou da missão da escola.  

Desse modo, discutir dificuldade do item, poder de discriminação do item, 

validade de conteúdo, tipo de questão tem seu valor relativizado pela abordagem 

que a instituição escolar será capaz de realizar com a avaliação, isto é, pela sua 

capacidade de definir, no seu contrato didático, um referencial comprometedor tanto 

dos instrumentos como das funções da avaliação educacional. 

O paradigma docimológico, nas palavras de Hadji (1994, p. 96), “tentou 

construir um discurso científico sobre as provas e os exames”. Isso, de alguma 

forma, legitimou sua aceitação e pouca contestação do seu modelo durante boa 

parte da história da avaliação educacional pelas ciências da educação. 

A consequência dessa perspectiva epistemológica, além de legitimar o 

conceito de avaliação como atividade de medida, foi reduzir a perspectiva de 

formação do professor-avaliador à dimensão técnica. A eficácia pedagógica se viu 

negligenciada pela prática, que hipertrofiou a importância da construção dos 

instrumentos de avaliação. Bonniol e Vial (2001) assim colocaram esse assunto:  

 
A Docimologia, ao afirmar que uma boa avaliação seria um bom exame e 
deveria traduzir-se por meio de uma boa nota [...], contribuiu para instalar de 
forma oculta e tenaz uma concepção que restringe a educabilidade, 
enfraquece a eficácia pedagógica, e cuja ideologia dos dons ainda perdura. 
[...]. (PARISOT, J. C., apud BONNIOL e VIAL, 2001, p.73). 

 

Parece-nos natural que, no momento posterior à fase do desenvolvimento 

da Docimologia, suas categorias mais expressivas fossem objeto da pauta de 

formação docente em avaliação. Entretanto, discute-se atualmente o corpus de 

conhecimento docimológico numa perspectiva de recolocar seus princípios em 

novas situações que a didática, o currículo e as teorias da aprendizagem fizeram 

emergir, isto é, ressignificar o paradigma docimológico a partir do desenvolvimento 

da sua problemática. Diversos autores defendem essa conciliação de paradigmas na 

avaliação: Hadji (2001), Bonniol e Vial (2001). Fernandes (2009) confirma essa 
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tendência pela evolução de paradigmas em comunhão, no lugar da sua repulsa, ao 

destacar: 

 
É interessante assinalar aqui que, há treze anos, Berlak (1992a), Archbald e 
Newmann (1992) e Kilpatrick (1992) consideravam não ser claro assistir-se 
à rejeição do paradigma psicométrico [ou docimológico] e a sua substituição 
por um paradigma construtivista. A tendência, diziam, poderia ir no sentido 
do desenvolvimento de uma teoria da avaliação baseada na evolução 
daqueles dois paradigmas. (FERNANDES, 2009, p. 85). 

 

Mesmo limitada epistemologicamente, ao tentar responder a uma única 

dimensão da atividade de avaliação encerrada nos instrumentos, a Docimologia 

levantou questionamentos e sugeriu prescrições que, acertadamente, devem 

constituir parte do repertório deontológico do professor-avaliador.  

O valor inestimável do conhecimento docimológico nos foi apresentado 

mesmo pelo criador do termo, Henri Piéron (1966): 

 
Todavia, duma maneira geral, os educadores [professores, gestores] 
conservam a interira cofiança na validade das seleções [por meio dos 
exames]. [...] Ora, os educadores estavam certos da validade de alguns 
destes critérios [critérios dos exames] e, no caso de desacordo, eram os 
testes considerados destituídos de significação. Daí, era normal pôr-se o 
problema do próprio critério, submetê-lo diretamente a um estudo crítico, 
estudar os próprios exames.  (HENRI PIÉRON, 1966, p. 12). 
 

Valor assentado no questionamento crítico que a avaliação exige, uma 

vez que a validade e a fidedignidade colocaram em questão a eficácia dos exames. 

Atualmente, para além dos exames, temos as próprias escolas e seus instrumentos 

de avaliação. Os instrumentos, como parte da atividade avaliativa, não podem ser 

simplesmente ignorados por qualquer conveniência. Tem-se discutido que a 

Docimologia precisa ser ressignificada. 

Gronlund (1976), influenciado pela pedagogia do domínio de Bloom, 

Hastings e Madaus (1983), fez uma síntese do que poderia vir a ser essa 

Docimologia ressignificada, isto é, sem se perder ou se isolar no que tem de mais 

frugal. Para tanto, visualiza, na abordagem da construção dos testes, um viés 

técnico e também pedagógico desde que se considerem as questões seguintes:  

 Os testes deveriam se harmonizar com os conteúdos de ensino; 

 Os testes deveriam se referir a uma amostra significativa dos 

conteúdos da matéria (validade de conteúdo); 
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 Os testes deveriam incluir tipos de itens que melhor descrevessem os 

objetivos do ensino; 

 Os testes deveriam ser planejados para se ajustar aos usos 

particulares do processo de ensino (certificar, classificar, 

diagnosticar); 

 Os testes deveriam guardar a qualidade da fidedignidade; 

 Os testes deveriam ser usados para melhorar a aprendizagem (e não 

para cumprir uma etapa do ensino). 

Gronlund (1974) nos ajuda a compreender que um curso de formação em 

elaboração de instrumentos de avaliação pode tomar dois caminhos bem distintos. 

Um que, se encerrado em si mesmo, limita-se a discutir formato de questões; o outro 

que procura um fim no processo de ensino-aprendizagem, que abre a possibilidade 

de problematizar os instrumentos de avaliação, considerando sua diversidade, suas 

funções, sua relação com o projeto de ensino. 

Entendemos que a confiança em um sistema de avaliação escolar passa 

necessariamente pelo escrutínio dessas questões instrumentais postas pela 

Docimologia – validade de conteúdo, fidedignidade dos instrumentos, especificação 

dos objetivos, discriminação e dificuldade dos testes, construção de itens – mas não 

se limita mais a elas no momento em que começamos a perceber que os 

instrumentos de avaliação são apenas parte do processo de avaliação e não o todo. 

Desse modo, a percepção da problemática envolvendo os instrumentos 

de avaliação também se redefiniu como um debate paradigmático, assim como a 

própria formação do professor-avaliador. Com efeito, encontramos o paradigma 

docimológico e o paradigma pedagógico problematizando essa questão.  Três 

pontos merecem ser apontados neste debate. O primeiro ponto destaca os limites 

dos instrumentos de avaliação em captar um objeto de natureza complexa – a 

aprendizagem – conforme entendimento de Mc Donald (2003), Barlow (2006), 

Perrenoud (1999), Hadji (1994), Sobrinho (2003) e Álvarez Méndez (2002).  

O segundo ponto destaca que os instrumentos não se podem tornar, em 

um contexto de ensino, uma ferramenta banalizada. Seus utilizadores devem 

apropriar-se do seu alcance e dos seus limites. Por isso mesmo, os instrumentos 

devem ser objeto privilegiado na formação do professor-avaliador, e não apenas 

objeto de utilização. Essa preocupação é tema dos estudos de Depresbiteris (1989), 

Sacristán (2000). Daí a necessidade de nos questionarmos sobre a construção de 
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critérios: Hadji (1994), Hadji (2001), Perrenoud (1999), Luckesi (2003), Bloom, 

Hastings e Madaus (1983), Gronlund (1974).  

Por último, e não menos importante, tem sido colocada a questão dos 

instrumentos de avaliação como definidores dos conteúdos ou currículos escolares, 

segundo a análise de Pacheco (1998), Ortigão e Sztajn (2001), Álvarez Méndez 

(2002), Sacristán (2000). 

Esse estado da arte levantado em relação aos instrumentos de avaliação 

educacional apresenta uma problemática em relação ao quadro deontológico para 

formação do professor-avaliador: de um problema estritamente instrumental para um 

problema no âmbito do sistema didático, ou seja, o instrumento deve ser percebido 

não só na sua forma, mas principalmente no seu conteúdo, na sua relação com o 

projeto de formação dos estudantes. 

Portanto, o paradigma docimológico tem seu lugar no quadro 

deontológico da formação do professor-avaliador, mas também tem seus limites. 

Nesse ponto, reside o interesse de resposta do paradigma pedagógico da avaliação 

educacional. 

 
5.2 Unidade de Análise 2: Paradigma Pedagógico da Avaliação Educacional 

 

Nesta unidade analítica, discutimos o paradigma pedagógico da avaliação 

educacional, com o objetivo de identificar seu legado para a formação do professor-

avaliador. Duas categorias formam esta unidade: 1) legado do paradigma 

pedagógico para a formação do professor-avaliador, 2) formação doutrinária do 

professor-avaliador: o referencial centrado no campo semântico da avaliação 

educacional. 

 
Categoria 1 - Legado do paradigma pedagógico para a formação do professor 

avaliador 

 
Na tentativa de superar questões não problematizadas pela Docimologia 

ao longo do século XIX, vão se desenvolvendo diferentes modelos teóricos de 

avaliação educacional mais ligados ao contexto escolar, o que caracteriza o 

paradigma pedagógico da avaliação (PACHECO, 1998; FERNANDES, 2009). 
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Consideramos, como paradigma pedagógico da avaliação educacional, o 

modelo proposto a partir de Tyler (1977)18 em relação à exclusividade do paradigma 

docimológico então vigente. O ineditismo e a novidade do modelo proposto por esse 

autor estão em conceber a avaliação como atividade indissociável do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Esse paradigma se desenvolve com a contribuição de autores cujos 

modelos de avaliação educacional inscrevem-se na evolução da ruptura tyleriana em 

relação ao modelo docimológico, a destacar: Scriven, Cronbach, Stufflebeam, 

Bloom, Hadji e Perrenoud. Esses autores, em seus campos, desenvolvem conceitos 

estruturantes da avaliação curricular e da avaliação do ensino-aprendizagem. 

A partir da crítica docimológica – validade e fidedignidade dos testes – 

sobre os exames e os testes psicométricos, começa a se forjar o embrião de um 

conceito, ainda que limitado, de avaliação educacional. Nesse primeiro momento, ba 

avaliação é compreendida como sinônimo de medida. A escola ainda não se 

configura como o espaço privilegiado dessa atividade de ensino, nem o professor 

como um dos seus principais sujeitos. Portanto, a abordagem docimológica 

consagra ao avaliador externo ou ao especialista a condição de sujeito da avaliação. 

Com a emergência do paradigma pedagógico da avaliação educacional, a 

miopia consagrada anteriormente à importância da escola como lócus legítimo do 

desenvolvimento da prática avaliativa cedeu lugar à discussão inadiável de colocá-la 

no conjunto dos mecanismos que compõem o sistema de avaliação. 

Consequentemente, a identidade deontológica do professor-avaliador, nesse 

momento, torna-se ponto alto das discussões teóricas. 

Ao situar a avaliação como peça essencial do sistema didático, o 

paradigma pedagógico torna a avaliação parte do currículo de forma intencional e 

apresentada. Concluem Oliveira e Pacheco (2005) a esse respeito: 

 
Nenhuma discussão curricular pode negligenciar o fato de que aquilo que se 
propõe e que se desenvolve nas salas de aula dará origem a um processo 
de avaliação. Ou seja, a avaliação é parte integrante do currículo, na 
medida em que ele se incorpora como uma das etapas do processo 
pedagógico. (OLIVEIRA E PACHECO, 2005, p. 119). 

 

                                                      
18 Ressaltamos, entretanto, que essa ruptura não ignora as contribuições da Docimologia para a 
formação do professor-avaliador.  
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Como parte do currículo, a avaliação educacional só pode ser escrutinada 

na dimensão de um Plano Educacional que, no nosso entender, passa pela 

formação docente. Por isso estamos, neste momento de consolidação dos diversos 

modelos de avaliação em larga escala no Brasil, mais uma vez discutindo a 

avaliação educacional com a intenção de encaminhar o debate para a perspectiva 

da formação do professor-avaliador e da escola como centro desse processo. 

Ralph Tyler (1977) defendeu que o desenvolvimento do currículo 

pressupunha seguir uma linha de coerência no sentido de contemplar uma ordem 

racional pensada primeiramente na definição dos objetivos, depois na seleção das 

experiências de aprendizagem, posteriormente na organização dessas experiências 

e finalmente na avaliação desse processo.  

 

Tyler: a unidade ensino-aprendizagem-avaliação 
 

Diversos autores qualificam Ralph W. Tyler (VIANNA, 2000; BONNIOL e 

VIAL, 2001; FERNANDES, 2009) como o autor do conceito de avaliação 

educacional, isto é, a avaliação como uma prática inerente ao sistema didático e ao 

âmbito escolar.  

O conceito de Tyler (1977) surge como uma crítica ao predomínio dos 

testes padronizados referentes a normas que dominaram as primeiras décadas do 

século XX e que ignoravam o contexto do ensino e das escolas. De compreensão 

parcimoniosa, esse conceito de avaliação encerrava a ideia de comparar dados de 

desempenho escolar dos estudantes com os objetivos definidos pelo currículo.  

A simplicidade do conceito de avaliação educacional – comparar dados 

de desempenho com objetivos previamente definidos – criado por Tyler é apenas 

aparente, pois foi colocado como dispositivo capaz de responder à estrutura do 

sistema escolar que não fora propriamente contemplada, de acordo com o conceito 

confirmado pelo paradigma docimológico. A ênfase que Tyler (1977) concebeu aos 

objetivos educacionais revela a natureza sistêmica dos conteúdos, das estratégias 

de ensino, dos materiais e dos instrumentos de avaliação no plano de formação, isto 

é, um dispositivo para além da medida ou dos instrumentos de avaliação. 

A avaliação educacional, na definição de Tyler, transcendia ao conceito 

restrito de medida, isto é, atribuição de uma nota a uma dada produção intelectual, 

uma vez que também compreendia a identificação dos pontos fortes e dos pontos 
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fracos do currículo; portanto, supunha o julgamento da validade dos objetivos 

educacionais em sua capacidade de inferência da aprendizagem latente. O 

julgamento do currículo realizado antes e depois da ação de formação deveria levar 

a uma tomada de decisão no sentido de melhorá-lo quanto à especificação dos 

conteúdos – objetivos mais enxutos – e à sua pertinência com os demais elementos 

estruturantes do mesmo (VIANNA, 2000; TYLER, 1977).  

Logo, encontramos em Tyler a avaliação educacional como uma atividade 

intencionalmente comprometida em comparar ou situar a produção dos alunos em 

relação a um padrão de referência predefinido (avaliação baseada em critério); em 

julgar o mérito do currículo e em tomar decisões para melhorá-los. Essas ideias – 

julgar e tomar decisão – constituirão, posteriormente, a essência do pensamento de 

Scriven e Stufflebeam, respectivamente, a respeito da avaliação. 

Tyler (1977) acatou uma concepção ampla de currículo, ou seja, uma 

definição para além dos conteúdos de ensino. Defendeu como constituinte do 

currículo: conteúdos, objetivos, estratégias ou metodologias e avaliação. Suas 

orientações foram que a equipe pedagógica escolar teria por responsabilidade: a) 

descrever os objetivos educacionais, b) oferecer experiências para que os 

estudantes pudessem atingir esses objetivos, c) organizar essas experiências de 

maneira eficiente e d) verificar, por meio da avaliação, se os objetivos do ensino 

foram atingidos. 

Com relação à definição dos objetivos educacionais, Tyler (1977) propõe 

que seja realizado um esforço cooperativo entre diferentes atores educacionais, 

ainda que maior responsabilidade coubesse aos professores. Para o autor, a 

definição dos objetivos poderia ter aporte nos especialistas das disciplinas, na 

Filosofia e na Psicologia.  

Em síntese, o modelo de Tyler teve o mérito de mudar o foco da avaliação 

do indivíduo – conforme reforçou o modelo psicométrico – para o currículo. Teve 

diferentes seguidores como Bloom, Taba, Madaus, Hastings (VIANNA, 2000), 

porque, até meados do século XX, a evolução do estatuto teórico da avaliação 

educacional se confirmou como uma prática não propriamente ligada à escola e ao 

seu desenvolvimento curricular, mas como atividade burocrática a serviço do 

sistema de controle – na perspectiva de instituir um currículo comum a todo sistema 

educativo – e seleção social da sociedade burguesa emergente (GARCIA, 2008; 

GUBA e LINCOLN, 1982).  
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Segundo Escudero (2003), a atividade da avaliação educacional esteve, 

por muito tempo, a confirmar a eficácia dos programas educacionais – e não 

propriamente discutir a qualidade intrínseca da educação – que repercutiam no 

desencanto com a qualidade da escola pública e na pressão para reduzir os gastos 

estatais. Nesse contexto da avaliação enquanto mecanismo da gestão do sistema 

escolar, a identidade do professor-avaliador era pouco discutida.  

Os pontos críticos do modelo de Tyler foram apontados por autores como 

Cronbach (1963), Scriven (1967), Parlett e Hamilton (1972). O caráter terminal da 

ênfase nos objetivos e a própria construção deles foram interpretados como 

problemas relevantes do modelo (VIANNA, 2000). Stufflebeam (1981) nos 

apresentou uma dessas críticas ao modelo tyleriano, ao comentar o que Scriven 

(1967) denominou de avaliação sem referência a objetivos – ASO. 

O conceito de Tyler estava baseado na avaliação com referência a 

objetivos – ACO. Autores como Popham e Kneller apud Stufflebeam (1981), ao 

analisarem o que Scriven (1967) denominou de avaliação sem referência a objetivos 

– ASO, esclarecem que esta foi criada como estratégia metodológica que poderia 

atenuar o estreitamento que uma definição prévia de objetivos poderia provocar na 

percepção do avaliador sobre os efeitos divergentes que poderiam surgir dos 

próprios objetivos. Isso implicava não se negar a relevância da avaliação com 

referência a objetivos. Esse posicionamento fica claro a partir da própria definição de 

avaliação de Scriven (1967): 

 
A avaliação é [...] uma atividade metódica que [...] consiste simplesmente na 
coleta e combinação de dados relativos ao desempenho, com um conjunto 
ponderado de escalas de objetivos, para obter avaliações comparativas ou 
numéricas [...]. (SCRIVEN, 1967, p. 39, apud STUFFLEBEAM, 1991). 

 

Observemos que o conceito de avaliação de Scriven em muito se 

assemelha ao conceito de avaliação de Tyler, quanto a comparar dados de 

desempenho com objetivos previamente definidos. No entanto, a ideia de julgar o 

mérito é o que o distingue do outro. Logo a crítica que Scriven faz em relação à 

avaliação com referência a objetivos não é no sentido de negá-la, mas tão somente 

de se resguardar de uma possível dogmatização dos objetivos, ou seja, os próprios 

objetivos deveriam ser alvo da avaliação. Essa prescrição de definir objetivos 

acompanhará boa parte da produção teórica da avaliação. 



80 
 

A importância da obra de Tyler para a consolidação do corpus teórico da 

avaliação educacional levou Guba e Lincoln (1989) a elegerem essa fase tyleriana 

como a segunda geração da avaliação; a primeira teria sido a geração da medida, 

representada pela Docimologia (ESCUDERO, 2003). 

Determinar os objetivos e os procedimentos de avaliação impõe ao 

avaliador o recurso a quadros de referências que lhe deem consistência nos seus 

posicionamentos. A Docimologia contribuiu com a construção desse quadro. Tyler, 

Scriven, Stufflebeam e Cronbach igualmente se destacaram como compositores 

desse quadro de referência que se recria constantemente (STUFFLEBEAM, 1981).  

A origem e o estatuto da avaliação educacional seguramente têm suas 

bases em muitos dos conceitos criados por esses autores. À formação do professor-

avaliador, impõe-se considerar as contribuições teóricas deles.  

 
Scriven, Cronbach e Stufflebeam: desenvolvimento da avaliação curricular 

 

Entendemos que o conceito de avaliação educacional de Tyler já 

apresentava uma ideia bastante sofisticada e abrangente para responder a 

especificidade do contexto escolar que a Docimologia negligenciara. Nele, a ideia de 

comparar, julgar e tomar decisão já aparecia como seus principais indicadores. A 

crítica ao quadro de referência tyleriano, a partir de diferentes teóricos, deu-se no 

sentido de desenvolver esses construtos. Aqui apresentaremos as ideias essenciais 

de três autores cuja produção ainda hoje influencia as discussões teóricas sobre a 

avaliação educacional: Scriven, Cronbach e Stufflebeam.  

Scriven (1967) definiu avaliação formativa e avaliação somativa, 

conceitos, ainda hoje, estruturantes da teoria e da prática avaliativa. Apesar de 

Scriven (1967) originalmente ter desenvolvido esses conceitos em relação aos 

currículos, sua extensão aos processos de ensino e aprendizagem aconteceu sem 

maiores divergências (GOMES e SACRISTÁN, 1998; HADJI, 2001). 

Segundo Vianna (2000), a avaliação formativa estava comprometida com 

diferentes decisões: desenvolver, modificar ou revisar o programa; enquanto a 

avaliação somativa estava mais ligada à decisão de aceitar ou rejeitar a proposta do 

programa. Acertadamente, Vianna chama-nos a atenção para o fato desses dois 

tipos de avaliação não serem excludentes, embora, na prática, tenha ocorrido o uso 

prioritário da avaliação somativa em detrimento da avaliação formativa. Ambas 
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fazem parte de uma estratégia de considerar a avaliação de maneira sistêmica e não 

exclusivamente como fenômeno pontual, posterior ao processo educativo.  

Worthen e Sanders apud Vianna (2000) ressaltam que essa dimensão 

sistêmica deve combinar práticas de avaliação: (1) formativa interna, (2) formativa 

externa, (3) somativa interna e (4) somativa externa. Isso possibilitará uma visão 

cooperativa entre o microssistema escolar (avaliador interno) e o macrossistema 

(avaliador externo). Há sempre resistência à figura do avaliador externo, porque ele 

muitas vezes não conhece bem o contexto específico de uma dada unidade escolar. 

A importância destes conceitos – avaliação somativa e avaliação 

formativa – em relação à formação do professor-avaliador é que eles reforçam a 

atividade de avaliação como processo e produto, o que inevitavelmente acentua o 

sistema de referência para além dos instrumentos e dos dados de desempenho dos 

estudantes. 

Além dos conceitos de avaliação formativa e somativa, Scriven (1973) 

defendeu também o conceito de avaliação goal-free ou avaliação sem referência a 

objetivos. Para ele, a própria definição dos objetivos deveria ser alvo de avaliação, 

uma vez que podem se sustentar mais pelo poder retórico do que pela persistência 

pedagógica ou didática (VIANNA, 2000).  

Logo, atenuar a ênfase dada à avaliação educacional como produto e aos 

eventuais efeitos perturbadores que a construção de objetivos pudesse criar é o que 

parece indicar a produção teórica de Scriven, quanto ao quadro deontológico do 

professor-avaliador.  

Em relação ao estabelecimento de objetivos, vemos a preocupação de 

Scriven se materializar a partir da constatação em conceber referentes 

estereotipados, como é o caso das avaliações em larga escala no contexto 

brasileiro. Nessas avaliações, a criação de matrizes de referência – documento com 

descrição de objetivos e conteúdos disciplinares – para a elaboração dos cadernos 

de provas, passou a ser amplamente divulgada e enaltecida como o padrão de 

segurança dos testes. Demarcou-se esse recorte docimológico como totalidade do 

sistema de referência. Igualmente destina-se esmero a esse ponto nos programas 

de formação do professor-avaliador. Retomaremos esse assunto posteriormente. 

Antes continuemos a apresentação dos outros autores antes apresentados. 

Continuemos com Cronbach. 
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Segundo Vianna (2000), a definição de avaliação proposta por Cronbach 

(1963) implicava uma atividade com alcance diversificado, pois incluía estudos na 

abrangência do currículo (métodos de ensino e materiais instrucionais), da 

aprendizagem (identificar necessidades dos alunos, julgar seu mérito para fins de 

agrupamento e seleção) e dos sistemas (julgar sua eficiência). A tomada de decisão 

era objetivo de todas essas avaliações. 

Em uma perspectiva geral, Cronbach (1963) apontou diversos problemas 

com a avaliação educacional: a) valorização do produto (o que foi concluído) e não 

do processo (o que está em construção), b) consideração de ampla diversidade de 

aspectos e não apenas do desempenho dos estudantes na avaliação de cursos, c) 

avaliação deve ser uma atividade de grupo, d) os resultados da avaliação devem ser 

comunicados aos mais diferentes públicos (alunos, pais, professores, 

administradores etc.) e possibilitar ações (VIANNA, 2000). 

Segundo Escudero (2003), Cronbach se colocou a favor de uma 

avaliação criterial, ou seja, a que se realiza com relação a objetivos definidos e não 

a que se realiza estabelecendo comparação entre os estudantes (com relação a 

normas).  

Finalmente, gostaríamos de apresentar algumas ideias do quadro de 

referência proposto por Stufflebeam. 

Tyler (1977), Cronbach (1963) e Scriven (1967) já haviam se posicionado 

quanto à intencionalidade da avaliação servir para tomar decisão, ou seja, ser uma 

atividade ligada à ação; contudo foi com o modelo de avaliação proposto por 

Stufflebeam (1971) que essa ideia de tomada de decisão tornou-se central em 

avaliação. 

Seu modelo ficou conhecido pela sigla CIPP – Contexto, input (insumo), 

processo e produto. Cada uma dessas etapas envolveria um tipo de avaliação com 

decisões a serem tomadas, ou seja, avaliação de contexto, avaliação de insumo, 

avaliação de processo e avaliação de produto. 

Segundo Vianna (2000), Stufflebeam concebia a avaliação como uma 

atividade não intencionada em provar, mas em melhorar a tomada de decisão. Daí 

sua definição de avaliação como sendo (2000, p.103): “[...] um processo para 

descrever, obter e proporcionar informação útil para julgar decisões alternativas”. 

Essas decisões, em resumo, abrangiam: planejamento dos objetivos, planejamento 

dos procedimentos, implementação do projeto e reciclagem dos objetivos. 
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Stufflebeam apud Vianna (2000) estabeleceu ainda semelhança entre a 

avaliação para tomada de decisão e o modelo de avaliação formativa e entre a 

avaliação voltada para responsabilização (accountability) e a avaliação somativa. 

Por fim, dois assuntos tratados por Stufflebeam merecem ser 

comentados: os atributos de um padrão da avaliação e sua deontologia. Quanto ao 

primeiro, listou como essenciais: a) utilidade, b) praticabilidade, c) propriedade e d) 

precisão. O segundo reforça que a avaliação afeta, em suas decisões, diferentes 

pessoas e que, por isso, tem que se ter especial atenção com os aspectos éticos da 

avaliação. Argumenta ainda que uma atividade com essa abrangência não pode ser 

um trabalho solitário, ou seja, sem o envolvimento com a comunidade (VIANNA, 

2000). 

Assumir os quadros de referência propostos por Tyler, Scriven, Cronbach 

e Stufflebeam implica situar a formação do professor-avaliador numa perspectiva 

que integra, para além das técnicas de construção de instrumentos (válidos e 

fidedignos), fundamentos epistemológicos da avaliação educacional.  

A mudança empreendida pela análise desses autores cerca o objeto da 

avaliação educacional de forma mais ambiciosa, amplia seu campo semântico: do 

objeto situado no desempenho escolar do estudante, para um objeto expresso pelo 

sistema didático; do objeto situado no produto do desempenho escolar do estudante, 

para um objeto também situado nos processos de ensino. 

A avaliação educacional se desenvolvera e, com ela, a margem do seu 

currículo oculto também.  Entre as prescrições dos currículos oficiais, os deveres do 

professor-avaliador levantados pela teoria e as reais condições do contexto escolar, 

muito há de se desocultar. 

 

Perspectiva crítica do paradigma pedagógico da avaliação educacional: o 

currículo oculto e o currículo real, a avaliação externa e a avaliação interna  

 

A Teoria Crítica fez emergir no campo curricular o conceito de currículo 

oculto (APPLE, 1999; SILVA, 1999; PACHECO, 2005, SACRISTÁN, 2000). 

Situemos a discussão sobre o desenvolvimento da teoria curricular para 

apreendermos esse conceito e sua implicação no campo da avaliação educacional. 
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Para Silva (1999), a emergência do currículo enquanto campo específico 

de estudo aconteceu no início do século XX, nos Estados Unidos, em um contexto 

matizado pela industrialização, imigração e massificação da escola.  

 Silva (1999) e Pacheco (2005) enfatizam que dois autores merecem 

destaque nesse cenário de surgimento e amadurecimento do campo curricular: 

Bobbitt (1918), com o livro O currículo, e Tyler (1949), com o livro Princípios básicos 

de currículo e ensino.   

Da emergência dos estudos curriculares até meados da década de 1960, 

manteve-se uma situação de relativa aceitação sobre a neutralidade da ação 

escolar.  Ignoraram-se diversas determinações inerentes ao processo educativo: a 

cultura, a economia. 

As questões curriculares centrais – conteúdos, objetivos, planejamento, 

metodologia e avaliação – tinham um fim em si mesmas. Encerravam, pois, nessa 

fase de surgimento do currículo, uma análise essencialmente descritiva, acrítica do 

sistema didático. 

O surgimento da Teoria Crítica no cenário educacional trouxe para o 

campo curricular assuntos que até então eram marginalizados pela teoria tradicional: 

ideologia, reprodução cultural, poder, resistência e currículo oculto. Michael W. 

Apple surge como um autor do estudo crítico do currículo, particularmente no seu 

entendimento do currículo oculto como uma das forças que mantém o poder 

ideológico nas sociedades capitalistas (SILVA, 1999). Nas palavras de Apple:  

 
Finalmente, senti que era necessário entrar na escola e realizar um rigoroso 
escrutínio ao currículo atual – explicito e oculto – que domina a sala de aula 
e, então, compará-lo com as suposições baseadas no senso comum que os 
educadores têm. [...] os meus argumentos baseavam-se em aspectos da 
“teoria crítica”. (APPLE, 1999, p. 11). 

 

Apple (1999) referiu-se ao currículo oculto como sendo normas e valores 

implícita e efetivamente transmitidos pelas escolas e que não são mencionados nos 

planos oficiais dos professores. É essa dimensão ideológica do currículo oculto que 

interessa a esse autor. 

Seguindo a mesma linha de Apple, isto é, de situar o conceito de currículo 

oculto na dimensão ideológica, Sacristán (2000) destacou o valor do currículo oculto 

por seu potencial de delatar uma educação encoberta, não neutra e propagadora de 

desigualdades. 
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Concordamos com Pacheco (2005) ao afirmar que o espaço do currículo 

oculto é amplo: ele aparece nos manuais, nos planos dos professores, no processo 

de aprendizagem dos alunos. Para Dreeben apud Pacheco (2005), o currículo oculto 

é “sinônimo de não escrito, escondido, latente, tácito, implícito, não estudado” 

(PACHECO, 2005, p.54).  

O currículo oculto, portanto, é reflexo de inúmeras contradições do 

sistema educativo e do sistema social no qual está inserido. Reúne questões de 

ordens diversas: ideológicas, metodológicas, pedagógicas, normativas, subjetivas 

etc. Onde se ocultam as questões da avaliação educacional? 

O conceito de currículo oculto não está estritamente vinculado à sua 

dimensão ideológica, como bem retratou Apple (1999). Neste estudo, aproximamo-

nos mais da tese de Gimenob apud Pacheco (2005), que explora o conceito de 

currículo oculto na sua dimensão pedagógica: 

 
[O currículo oculto] Permite distinguir o que se pretende do que realmente 
se faz e utilizar dois discursos: um que expressa o que se pretende 
(expectativas curriculares) e se refere à fundamentação; outro que serve 
para dizer como é a realidade, descrevendo-a e criticando-a. [...]. 
(PACHECO, 2005, p.54). 

 

A discussão do currículo oculto da avaliação educacional coloca-se como 

uma problemática ao professor-avaliador, na medida em que suscita a necessária 

discussão entre os conceitos de currículo real19, essência da avaliação formativa, e 

currículo oficial, como proposto por Perrenoud (1999). Sobre qual currículo se tem 

referido a avaliação escolar externa em larga escala e a avaliação escolar interna? 

Os governos têm demonstrado maior confiança nos dados da primeira para 

respaldar a qualidade da educação, o que tem colocado estudiosos e atores da 

avaliação escolar interna em situação nem sempre amistosa em relação à avaliação 

externa em larga escala (FERNANDES, 2009). 

Desconfia-se da educabilidade – direcionam e empobrecem os currículos 

–, da amostra e do tipo de conhecimento valorizado – validade de conteúdo e 

conhecimento cognitivo – e, principalmente, acredita-se que seu objetivo real 

continua sendo criar padrões de excelência educacional para servir ao controle e à 

prestação de contas das escolas (PERRENOUD, 1999; FERNANDES, 2009).  

                                                      
19 Para Perrenoud (1999), o currículo real ou realizado é produto da transposição didática, ou seja, o 
currículo oficial que passou por um processo de interpretação e especificação em um contexto 
escolar.  
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Não são poucos os autores (ESTEBAN, 2008; SOBRINHO, 2003; 

BARRIGA, 2008; GARCIA, 2008; THURLER, 2002 e FREITAS et al. 2011) que 

apontam o conflito central entre avaliação externa e avaliação interna como sendo a 

falta de reconhecimento do que é próprio de cada modelo de avaliação, isto é, a 

avaliação externa acaba por tentar responder o que é próprio da avaliação interna e 

a avaliação interna tende a não reconhecer o valor da avaliação externa. É como se 

uma jogasse contra a outra.  

A crítica do paradigma pedagógico dirigida à avaliação externa em larga 

escala mostra-se pertinente em outros pontos. Consideremos, por exemplo, o tipo 

de referência que um instrumento de avaliação pode remeter: criterial ou normativa. 

Ideologicamente a avaliação externa em larga escala é apresentada como 

um teste referente a critério20, portanto, direcionado a comprovar a aquisição de 

conteúdos essenciais do currículo, a partir de um padrão pré-estabelecido – validade 

de conteúdo. Isso comprovaria o interesse em avaliar a qualidade do sistema de 

ensino. No entanto, nos contextos em que elas assumiram por objetivo a função de 

classificação e certificação dos estudantes, centram-se em critérios normativos, o 

que as aproximaria mais propriamente dos exames.  A ocultação da educabilidade 

nesses modelos híbridos de avaliação é preocupante para alguns autores 

(ESTEBAN, 2008; GARCIA, 2008; BARRIGA, 2008). 

As avaliações externas ocultam porque produzem diferentes inversões no 

sistema de educacional. Reduzem problemas educacionais contundentes – 

repetência, evasão, rendimento – a problemas estritamente de ensino ou avaliação. 

Utilizam instrumentos normativos de avaliação esposados, como testes referidos a 

critério (BARRIGA, 2008). Ocultam porque se legitima a avaliação por meio do 

discurso ideológico assentado no aparato legal (assegurada por lei), político 

(abertura à participação em seu processo constituinte) e técnico (enaltecida pela 

complexidade da confecção dos instrumentos e da metodologia de aplicação) 

(SOBRINHO, 2003). Enquanto isso, os problemas da didática, da formação docente, 

da organização escolar são mitigados, empobrecidos ou mesmo esquecidos 

(ESTEBAN, 2008; GARCIA, 2008).  

                                                      
20 Uma discussão mais pormenorizada sobre testes com relação a critério e testes com relação a 
normas pode ser encontrada em: VIANNA, Heraldo Marelim. Introdução à avaliação educacional. São 
Paulo: IBRASA, 1989. 
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Por esses motivos, a compreensão é a de que os sistemas de avaliação 

em larga escala mais ocultam do que revelam sobre o contexto escolar e seu 

currículo real. Parecem efetivamente se basearem no currículo prescritivo ou oficial 

que os sistemas tendem a definir em diversos documentos curriculares, como 

diretrizes curriculares e parâmetros curriculares, por exemplo. Com efeito, como os 

professores interpretam, implementam e avaliam seus programas, não é algo fácil 

de realizar.   

Pensamos ainda que a crítica dirigida à avaliação externa pelo paradigma 

pedagógico não se refere ao campo teórico, mas aos embates ideológicos 

produzidos pelos sistemas educativos, ao se apropriarem desse tipo de 

conhecimento; até porque a avaliação de sistemas é um campo de pesquisa antes 

de ser uma apropriação burocrática dos governos. Fernandes (2009) defende que as 

escolas não podem ficar alienadas em relação à avaliação externa:  

 
Em contrapartida, no que diz respeito à avaliação externa, as escolas 
devem prever mecanismos de análises e discussão de seus resultados [...]. 
As escolas não devem ficar indiferentes aos resultados das avaliações 
externas. (FERNANDES, 2009, p. 157).  

 
Logo a avaliação externa, enquanto discussão teórica, tem espaço no 

referencial deontológico de formação do professor-avaliador, uma vez que ela faz 

parte do campo epistemológico da avaliação educacional.  As distorções que os 

contextos práticos fazem do modelo não podem servir de evasivas para sua 

rejeição. 

Superar o “pensamento docente espontâneo no campo da avaliação” 

(CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2001, p. 55) implica consolidar conhecimentos 

produzidos pela pesquisa, a fim de melhorar práticas consolidadas apenas pelo 

acúmulo da experiência.  

O legado do paradigma pedagógico foi, essencialmente, conceber a 

avaliação, no contexto escolar, como um sistema indissociável entre ensino-

aprendizagem-avaliação. Esse legado também nos permitiu entender as 

aproximações necessárias entre os campos da avaliação – avaliação externa e 

avaliação interna, por exemplo – no contexto das práticas. Aproximações que devem 

respeitar os limites epistemológicos de cada campo.  
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Categoria 2 – Formação doutrinária do professor-avaliador: o referencial 

centrado no campo semântico da avaliação educacional  

 
A análise dos dois paradigmas da avaliação aqui efetuada mostra que a 

produção teórica da avaliação é vasta e que o caminho da formação do professor-

avaliador deve buscar essa multirreferencialidade (BONNNIOL e VIAL, 2001). 

Formações “generalistas”, explica Fernandes (2009, p. 155), já não podem dar conta 

da complexidade desse fenômeno nos contextos práticos. Deve-se buscar a 

articulação entre a didática das disciplinas, o currículo e a avaliação propriamente 

dita (FERNANDES, 2009). 

 

A formação do professor-avaliador: múltiplos processos a considerar na 

avaliação escolar interna 

 
Do ponto de vista do processo avaliativo, é preciso considerar, segundo 

Escudero (2003), a avaliação como: a) um processo sociopolítico, ou seja, não é 

algo estritamente técnico, b) um processo de corresponsabilidade entre seus 

implicados: professores, estudantes, pais, gestão escolar e coordenação 

pedagógica, c) um processo ligado ao ensino e à aprendizagem. 

Por reunir tantos determinantes, a avaliação educacional, para fazer parte 

do trabalho docente no contexto escolar, deve primeiramente ser colocada como 

uma questão de formação do professo-avaliador e da gestão escolar. 

Por isso, a avaliação em um contexto de ensino não pode ser pensada na 

perspectiva do professor-avaliador como figura isolada dos alunos ou da equipe 

pedagógica da escola. Um trabalho de formação do professor-avaliador implica 

observar diretrizes do tipo: a) estabelecimento de um contrato [didático] entre quem 

ensina e quem aprende, b) reciclagem do programa, c) treinamento de uma equipe 

responsável pela avaliação, d) negociação das decisões, e) estabelecimento de 

prioridades (ESCUDERO, 2003). 

Essa mesma linha de coerência é indicada por Bloom, Hastings e Madaus 

(1983), ao defenderem ser urgente o compromisso da unidade escolar com a 

criação de um sistema próprio de avaliação, que consistia em desenvolver: a) 

treinamento interno para professores b) discussão dos tipos de avaliação: 

diagnóstica, formativa e somativa, c) cooperação entre a equipe escolar, d) tempo 
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para trabalhar o projeto, e) criação dos instrumentos de avaliação e f) liderança 

responsável pela coordenação do projeto.  

A cultura da avaliação interna não será fortalecida por simples 

diletantismo profissional ou por regulação da gestão dos sistemas escolares. Não é 

terreno de simplificações de práticas estereotipadas, nem adianta apresentar 

modelos sofisticados sem tempo e acompanhamento para desenvolver um projeto 

sério de avaliação escolar. É preciso formar e acompanhar, oferecer tempo para os 

professores maturarem ideias novas (PERRENOUD, 1999, THURLER, 2002). 

 
O referente centrado na formação doutrinária do professor-avaliador  

 
A formação doutrinária do professor-avaliador fundamenta-se na defesa 

de princípios e conceitos que a teoria da avaliação tem produzido ao longo do seu 

desenvolvimento. Tornou-se clássico, entre esses princípios, que a avaliação 

precisa esposar referenciais para fundamentar a tomada de decisões e julgamentos.  

Um sistema de referência cada vez mais complexo foi sendo construído a 

partir do desenvolvimento teórico da avaliação educacional, de um sistema centrado 

nos instrumentos – paradigma docimológico – para um sistema centrado no currículo 

e, posteriormente, no processo de ensino-aprendizagem – paradigma pedagógico. 

Isso culminou na concepção de uma formação menos técnica e mais doutrinária em 

reação ao professor-avaliador; sem, no entanto, excluir um ou outro paradigma.  

Essa formação doutrinária que avaliação educacional impôs ao professor-

avaliador constitui-se como um sistema de referência complexo, uma vez que já não 

era mais satisfatório um conjunto de objetivos previamente definidos para dar 

clareza e legitimidade aos testes. A constituição do referente passa a considerar as 

diversas determinações do ensino e da aprendizagem. Com isso, a unidade 

funcional da avaliação passou dos instrumentos de avaliação para o sistema 

escolar. Segundo Bonniol e Vial (2001), em termos de avaliação, importa agora 

explicitar outros problemas: 

 
[...] Se em certa época admitia-se que a questão importante era tornar os 
exames confiáveis, hoje vemos as coisas de outra maneira: muitos outros 
problemas parecem-nos mais essenciais na relação entre lógica de 
avaliação e lógica de formação. (BONNIOL, 2001, p. 69). 

 

A avaliação já não era mais só uma questão de instrumentos. Considera-

se, desse modo, a avaliação como um processo inerentemente ligado à globalidade 
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do ato de ensinar e de aprender. Nesse contexto, a avaliação educacional já não era 

apenas uma atividade com objetivo exclusivo de comparar dados de desempenho 

com objetivos previamente definidos (TYLER, 1977). Seu principal objetivo seria 

julgar a qualidade tanto da aprendizagem quanto do ensino (SCRIVEN, 1967; 

BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 1983); mas tudo isso seria insuficiente se não 

levasse à tomada de decisões com vista a melhorar qualquer um desses processos 

(CRONBACH, 1963; STUFFLEBEAM, 1981).  Em síntese, criou-se uma doutrina 

pedagógica da avaliação educacional, cujos princípios transcendiam aos aspectos 

essencialmente técnicos dos instrumentos. 

Portanto, o sistema de referência imputado ao professor-avaliador torna-

se amplo. A complexidade de sua tarefa está alicerçada na própria pluralidade 

epistemológica e metodológica da avaliação. Assim lhe será exigido entre outras 

coisas: a) identificar os responsáveis pelo processo avaliativo e ressaltar suas 

funções, b) criar uma metodologia capaz propiciar um quadro de interpretação, c) 

informar os implicados no processo e d) reciclar os procedimentos de avaliação 

sempre que as circunstâncias exigirem (ESCUDERO, 2003). 

Concluímos dessa análise que o paradigma docimológico engendrou um 

sistema de referência deontológica para o professor-avaliador, centrado nos 

instrumentos de avaliação, portanto, mais pragmático do que doutrinário. 

Todavia, o paradigma pedagógico engendrou um sistema de referência 

deontológica para o professor-avaliador mais expansivo e de caráter mais 

doutrinário. Nesse paradigma, o desenvolvimento curricular e a própria unidade 

escolar, na sua forma de organização, possuem papel central na avaliação do 

ensino e da aprendizagem.  

 

5.3 Unidade de Análise 3 - A Formação do Professor-Avaliador no Contexto do 

Sistema Escolar  

 
Esta unidade analítica discorre sobre o Programa Aprender Pra Valer da 

Secretaria Estadual de Educação (SEDUC-CE).  

Os objetivos desta unidade foram delineados em torno de dois eixos: (1) 

apresentar as ações do programa e (2) identificar e discutir o que elas incorporam do 

paradigma docimológico e do pedagógico da avaliação educacional.  

 



91 
 

Categoria 1 - O Programa Aprender Pra Valer: fundamentação legal e contexto 

 
O Programa Aprender Pra Valer é um programa da Secretaria Estadual 

de Educação, consubstanciado em distintas linhas de ação e objetivos. Destina-se à 

educação básica da rede pública e, mais especificamente, às ações comprometidas 

com o ensino médio, mas expansível ao ensino fundamental nas suas séries finais. 

Conforme veremos nas descrições a seguir, o contexto desse programa é 

demarcado pelos modelos de avaliação em larga escala, a destacar: SAEB e 

SPAECE. 

O programa foi criado pela Lei Estadual Nº 14.190, de 30 de julho de 

200821. Dos oito artigos que o compõem, destacamos os artigos 1º, 2º, 3º e 4º, por 

estabelecerem finalidades, abrangência, formas de desenvolvimento, parcerias e 

cooperação financeira.  

Cinco objetivos foram delineados para a efetivação desse programa, a 

saber: desenvolver o protagonismo discente e o protagonismo docente, no que 

tange aos processos de aprendizagem e de ensino; fortalecer a integração da 

gestão escolar com a gestão do sistema escolar; utilizar a avaliação externa em 

larga escala como instrumento de gestão e elaborar mediadores curriculares 

transcendentes ao livro didático (PROGRAMA APRENDER PRA VALER, 2012, p. 8, 

mimeografado). 

 Concentramos nossa análise no artigo 3º, por ser o que descreve as 

ações específicas do programa, isto é, seus diversos projetos constituintes. O 

Projeto Professor Aprendiz assume particular relevância, neste trabalho, por tratar 

das ações diretamente ligadas à formação de professores das quais encontramos 

exemplos como a avaliação educacional. O projeto Avaliação Censitária do Ensino 

Médio destaca-se por colocar no debate a avaliação externa e a avaliação interna do 

aprendizado escolar. Apresentamos, neste momento, os quatro artigos anunciados 

anteriormente. 

O Art. 1º institui o programa, além de definir o tipo de ação e a 

abrangência do Programa. Seu texto assim expressa: 

 
 “Art. 1º Fica instituído o Programa Aprender Pra Valer por meio do qual o 
Estado, no cumprimento de suas responsabilidades constitucionais 
dispostas no Art. 211, § 3º da Constituição Federal, desenvolverá ações 

                                                      
21 Em anexo, encontra-se a íntegra da Lei Nº 14.190/2008 que cria o Programa Aprender Pra Valer. 
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estratégicas complementares de fortalecimento do ensino médio.” (DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO, SÉRIE 2, ANO XI, Nº 144). 

 

A responsabilidade do Estado com a norma constitucional é o que propõe 

responder este artigo. Ao qualificar as ações do programa como estratégicas, busca-

se responder a demandas atuais, contundentes e imediatas do sistema escolar na 

abrangência do ensino médio. 

O Art. 2º apresenta a finalidade do Programa e sua intencionalidade de 

desenvolver a articulação da educação básica com o ensino profissional. 

Especificamente define: 

 
 “Art. 2º O Programa Aprender Pra Valer tem por finalidade a elevação do 
desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio, com vistas à 
promoção dos níveis de proficiência adequados a cada série/ano, bem 
como a articulação deste nível de ensino com a educação profissional e 
tecnológica.” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SÉRIE 2, ANO XI, Nº 144). 

 

Quanto à preocupação com os níveis de proficiência dos estudantes do 

ensino médio descritos neste artigo, o documento intitulado Programa Aprender Pra 

Valer/2012 deixa mais explícita sua justificativa: 

 
No Brasil, as avaliações externas de desempenho acadêmico dos alunos do 
ensino fundamental e médio têm apresentado resultados insatisfatórios. No 
caso do Ceará, os resultados da Prova Brasil de 2007 e do SPAECE 2008 
de Língua Portuguesa e Matemática, revela um preocupante cenário quanto 
aos níveis de competências e habilidades dos alunos das Escolas Públicas 
de nosso estado, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. 
[...]. (PROGRAMA APRENDER PRA VALER, SEDUC-CE, 2012, p.3, 
mimeografado). 

 

No Brasil, os dados das avaliações externas ostentam credibilidade e 

legitimidade nas diversas instâncias da gestão governamental, ainda que suscitem 

controvérsias das mais diversas ordens – metodológica e pedagógica – nas análises 

conduzidas por diferentes profissionais da educação (BAUER, GATTI e TAVARES, 

2013). 

Com efeito, as controvérsias nascem da perspectiva de que o debate em 

relação às avaliações externas assumiu: a da tecnicidade, isto é, da construção de 

provas e validação estatísticas dos testes. Isso colocou as questões da didática das 

disciplinas, do currículo, da metodologia (de ensino e de avaliação) à margem do 

que efetivamente se discute na avaliação educacional. Essa debilidade conceitual 
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que a avaliação externa em larga escala conferiu à avaliação no contexto escolar, 

analisou Barriga (2008), é o que parece mais preocupante em relação ao tema. 

Mesmo com as inúmeras reservas, como descrito anteriormente, a 

avaliação externa em larga escala consolidou-se com legitimidade a partir das 

diversas estratégias construídas. 

Segundo Sobrinho (2003), essa legitimidade se materializa por três vias 

ou estratégias: a) estratégia legal (a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96 em seu Art. 9º, inciso VI, assegura o processo de avaliação do rendimento 

escolar nos três níveis de ensino); b) estratégia técnica (o delineamento desses 

modelos de avaliação é sempre complexo e envolve um ritual que empresta 

cientificidade ao processo, a destacar: elaboração de matrizes com os objetivos 

cognitivos avaliáveis, elaboração e validação de itens, modelos estatísticos 

complexos para interpretação dos resultados) e c) estratégia política (a participação 

da comunidade educacional em alguns dos momentos, a definição de matrizes e a 

elaboração de itens, por exemplo, da construção da avaliação). 

No Art. 3º, encontramos a essência da Lei Nº 14. 190/2008. Nele são 

apresentadas as ações ou projetos delineadores do programa. Especificamente, seis 

ações compõem o programa: 

 
“Art. 3º O Programa Aprender Pra Valer se efetivará por meio das seguintes 

ações: 

I – Superintendência Escolar – consiste no desenvolvimento de estratégias 
de acompanhamento da gestão escolar com foco no aperfeiçoamento do 
trabalho pedagógico e na aprendizagem do aluno; 
II – Primeiro, Aprender– consiste na consolidação de competências 

avançadas de leitura e de raciocínio lógico-matemático, utilizando materiais 

complementares de ensino-aprendizagem especialmente elaborados para 

este fim; 

III – Professor Aprendiz – consiste em incentivar professores da rede a 

colaborarem com o Programa, em caráter especial, na produção de material 

didático-pedagógico, na formação e treinamento de outros professores e na 

publicação de suas experiências e reflexões; 

IV – Avaliação Censitária do Ensino Médio– consiste na ampliação do 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará– 

SPAECE, para operacionalização de avaliações externas anuais, de todos 

os alunos das três séries do ensino médio, tendo em vista o 

acompanhamento do progresso acadêmico de cada aluno, de forma a 

orientar ações de melhoria a serem implementadas pelas escolas, pelos 

professores e pelos próprios alunos; 

V – Pré-Vest – consiste no apoio à continuidade dos estudos com vistas ao 
ingresso no ensino superior; 
VI – Articulação do Ensino Médio à Escola Profissional – consiste na oferta, 
a estudantes e egressos do ensino médio, de melhores oportunidades de 
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preparação para o trabalho, concebendo as escolas da rede estadual de 
ensino médio como local privilegiado para a educação de nível técnico e de 
qualificação profissional.”. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, Série 2, ano XI, 
nº 144). 

 

Essas ações são descritas e comentadas na Categoria Programa 

Aprender Pra Valer: ações ou projetos.  

O artigo 4º da Lei 14.190/2008 respalda a Secretaria de Educação a 

realizar acordos de cooperação técnica e financeira para a efetivação das ações 

apresentadas anteriormente. 

 
“Art. 4º para maior agilidade e eficiência das atividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa, fica a Secretaria de Educação autorizada a firmar 
acordos de cooperação técnica e financeira com universidades públicas e 
seus institutos ou fundações universitárias de pesquisa e pós-graduação, e 
ainda com instituições de fomento à pesquisa.”. (DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO, Série 2, ano XI, nº 144). 

 

No âmbito técnico, o Estado pode vir a dispor às diversas escolas da sua 

rede de ensino a oportunidade de formação contínua ampliada, isto é, em regime de 

cooperação entre pesquisadores e professores (THURLER, 2002). 

 

Categoria 2 - O Programa Aprender Pra Valer: ações ou projetos 

 
Esta categoria foi dividida em seis subcategorias. Cada uma contempla 

uma ação ou projeto do Programa Aprender Pra Valer. Apresentamos essas ações 

na tentativa de descrever como se anunciam em relação à proposta da avaliação 

como eixo de uma política de gestão da qualidade educacional.  

 

Subcategoria 2.1 - Superintendência escolar 

 
O acompanhamento da gestão na esfera das escolas foi contemplado 

pelo projeto Superintendência Escolar (SE). Segundo o documento Aprender Pra 

Valer (2012), essa ação procura contribuir com a eficácia do trabalho não só na 

dimensão administrativa, como também na dimensão pedagógica: 

 
[...] As Superintendências Escolares têm por objetivo contribuir com a 
reorganização do trabalho pedagógico/administrativo, visando a construir, 
de maneira significativa, uma participação mais eficaz no processo ensino-
aprendizagem das unidades escolares, através de uma ação/reflexão. 
(PROGRAMA APRENDER PRA VALER, SEDUC-CE, 2012, p. 5, 
mimeografado). 
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Percebe-se do objetivo dessa ação certa intencionalidade de amenizar a 

energia gasta com o trabalho pedagógico consubstanciado na rotina essencialmente 

burocrática das escolas, a saber: livro de ponto, folha de frequência, relatório de 

matrículas, relatório de evasão, compra de material de expediente, estrutura física 

das escolas.  

Imagina-se, dessa maneira, a Superintendência Escolar como um projeto 

com cuidados em relação à construção conjunta ou ao aperfeiçoamento do projeto 

pedagógico das escolas, a partir de seus elementos constituintes: concepção, 

objetivos, estratégias de planificação, organização e integração das dimensões 

pedagógica e administrativa.  

Sendo o projeto Superintendência Escolar de apoio ou acompanhamento, 

a preservação da autonomia escolar na condução do planejamento pedagógico, 

entre outras ações educativas, deve ser respeitada como princípio inalienável da 

atividade de ensino. Essa autonomia, antes de ser uma expressão corporativista, 

alheia à essência dos problemas educacionais é, sobretudo, justificada pela 

distinção atualmente proposta entre decisão política e ação pública.  

A primeira encerra um processo de tomada de decisão em que se 

mobilizam diferentes atores com distintos objetivos, e, portanto, difícil de conciliar 

numa ação verticalizada, exclusiva e de base racional. Impõe-se, desse modo, para 

a gestão estatal, reconhecer o poder decisório de forma menos hierarquizado e mais 

compartilhado, de maneira a oferecer aos diferentes gestores novos repertórios de 

ações às responsabilidades públicas. É justamente nesse ponto que o conceito de 

ação pública exerce sentido, por procurar atender às decisões, mobilizando os 

atores de base ou locais; explorando a flexibilidade das decisões, diminuindo o peso 

da hierarquia (COSTA e AFONSO, 2009). 

Também não se pode fazer dessa autonomia uma forma implícita de 

subversão anárquica às responsabilidades impostas aos professores ou às escolas. 

Pelo contrário, delegar autonomia é uma forma concreta de cobrar resultados na 

especificação de seus responsáveis. 

O que se anuncia como pilar da ação Superintendência Escolar – o 

acompanhamento do projeto pedagógico escolar em seus constituintes essenciais, a 

saber: esfera didática, administrativa e política – não pode cair na retórica das 

propostas inovadoras. Para isso, a formação docente deve ser pauta das 
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articulações do Programa Aprender pra Valer como um todo, sob pena de se 

aprisionar num voluntarismo que desconsidera as reais condições de efetivação de 

mudanças ou inovações.  

 

Subcategoria 2.2 - Primeiro, Aprender 

 

O projeto Primeiro, Aprender compromete-se com a construção de 

materiais didáticos direcionados para o desenvolvimento das duas competências 

gerais valorizadas pelas avaliações externas, no caso, o raciocínio lógico-

matemático e a leitura.  

A resolução de situação-problema perpassa essas duas competências 

como um conceito unificador da abordagem interdisciplinar e contextualizada dos 

conteúdos curriculares discutidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e também 

das avaliações externas em larga escala (BRASIL, 2006).  

O foco na leitura e o uso da situação-problema como recurso mobilizador 

de aprendizagem – assim como acontece com as outras áreas do conhecimento 

preconizadas pelos PCN e avaliações externas, a destacar: ENEM e SAEB – 

exploram a diversidade de objetivos cognitivos como o conhecimento, a 

compreensão, a análise e a interpretação, por exemplo. Isso mobiliza professores e 

alunos a realizar uma autoavaliação sobre seus processos de ensino e de 

aprendizagem, respectivamente, definidos no contrato didático escolar.  

Uma das críticas sempre levantadas em relação ao ensino brasileiro e à 

forma de avaliação do rendimento escolar aponta o uso excessivo dos objetivos 

cognitivos em seus níveis mais elementares: conhecimento e compreensão. A 

consequência dessa tendência é justamente o ensino limitar-se ao uso exclusivo da 

memória, isto é, sem explorar a capacidade analítica ou avaliativa dos conteúdos 

abordados.  

Gronlund (1974) destaca que, ao se explorar no ensino ou na avaliação 

níveis taxonômicos mais elevados, os resultados de aprendizagem são retidos por 

mais tempo. Com efeito, percebe-se uma tentativa de introduzir no contexto 

educacional brasileiro, principalmente por meio da avaliação externa em larga 

escala, objetivos cognitivos de nível taxonômico mais elevado.  

Esse resgate da pedagogia por objetivos e seus níveis de 

comportamentos cognitivos tem-se feito presente em diversos documentos 
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prescritivos governamentais: parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, 

avaliação. Na verdade, esses objetivos são apresentados, nesses documentos, por 

meio do conceito de competências. 

A justificativa para adotar o conceito de competências nos projetos de 

formação ou ensino é simples. A produção do conhecimento científico avança numa 

proporção extraordinária, o que faz com que os conteúdos curriculares avolumem-se 

ao mesmo tempo em que outros se tornam ultrapassados. Conceber uma formação 

que prepare os estudantes para esse cenário dinâmico colocou-se como o grande 

desafio da escola. 

Apresentar esses conteúdos não exclusivamente como lista de assuntos, 

mas associando-os às capacidades cognitivas com quais os construímos – isto é, 

nos apropriamos deles, já que estritamente falando quem os constrói são as ciências 

– passou a ser o objetivo geral da formação por competências. Nos PCN+ 

encontramos essa abordagem justificada da seguinte maneira: 

 
Os objetivos da nova educação pretendida são certamente mais amplos do 
que os do velho projeto pedagógico. Antes se desejava transmitir 
conhecimentos disciplinares padronizados, na forma de informações e 
procedimentos estanques; agora se deseja promover competências gerais, 
que articulem conhecimentos, sejam estes disciplinares ou não. (BRASIL, 
2002, p. 11). 

  

Na verdade, não se trata de negar o valor dos conhecimentos produzidos 

pelas diversas ciências, mas apenas apresentá-los de outra forma, como 

comentamos anteriormente. Até mesmo porque são esses conhecimentos 

produzidos pela cultura científica que formam a base dos conteúdos curriculares, na 

educação formal, das nossas escolas; mas não é só a forma de apresentação dos 

conteúdos curriculares que se mostra inadequada por induzir a sínteses grosseiras 

do conhecimento acumulado. A cobertura de assuntos em demasia parece ser outro 

problema. 

Para Sperb (1976) e Perrenoud (1999) sobrecarregar os programas com 

assuntos descontextualizados não produz outra coisa a não ser a exaustão de 

professores e de alunos no contexto escolar. Por esse motivo, é possível também 

que o ensino por competência produza alguma reflexão sobre a ideia de currículo 

real ou currículo flexível.  

O projeto Primeiro, Aprender, ao defender as competências de leitura e 

raciocínio lógico-matemático como ação estratégica, indica a adesão a uma 
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abordagem curricular típica das avaliações externas em larga escala; porém esse 

modelo de avaliação, por mais que espose justificativa técnica e pedagógica entre 

especialistas, ainda sofre receios da comunidade escolar. 

 

Subcategoria 2.3 - Professor Aprendiz 

 
Um ponto de ressentimento no contexto da educação básica em geral e, 

em especial, no ensino médio tem sido a falta de apoio à organização do trabalho 

escolar, analisada a partir da gestão dos seus currículos e do projeto pedagógico 

escolar. 

Refletir sobre um projeto de formação conciliador desses princípios de 

autonomia, responsabilidade e cooperação pode ser um caminho para dotar a 

docência de protagonismo. Essa é a proposta da ação Professor Aprendiz, cujo foco 

é a formação docente numa perspectiva de colaboração entre pares, o incentivo à 

produção de materiais didáticos e a publicação de experiências pedagógicas das 

escolas.  

Essa linha de ação tem sido responsável pelo desenvolvimento de muitas 

formações e produção de material instrucional, como por exemplo, respectivamente: 

a formação em Elaboração de Itens e a Coleção Escola Aprendente.  

A formação em Elaboração de Itens será detalhada posteriormente, 

juntamente com outros dois exemplos.  Essas formações constituem o conteúdo 

essencial da análise aqui pretendida em relação ao apoio institucional à formação do 

professor-avaliador e à ascensão da escola ao centro das mudanças das práticas 

avaliativas. 

 A Coleção Escola Aprendente assume um significado especial pela 

diversidade das questões abordadas em seu plano estratégico.  Como o próprio 

nome sugere, trata-se de um projeto de escola, da gestão do contrato didático como 

um todo, a destacar: a concepção do ensino da disciplina, o contexto dos 

parâmetros curriculares nacionais, a diversidade de espaços de ensino da disciplina 

– formais e não formais –, a avaliação de desempenho estudantil e as estratégias de 

ensino e aprendizagem. 

Essa Coleção é uma produção dos docentes lotados na Secretaria de 

Educação. Trata-se de uma prescrição curricular organizada na perspectiva das três 

áreas que os PCN engendraram para o ensino médio: Ciências da Natureza, 
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Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias. 

Na perspectiva desse projeto, a área de Ciência da Natureza contempla 

as disciplinas: Matemática, Física, Química e Biologia. A área de Ciências Humanas 

contempla as disciplinas: História, Filosofia, Geografia e Sociologia. Na área de 

Linguagens e Códigos, as disciplinas contempladas são Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira, Arte e Educação Física.  

Todas essas disciplinas foram trabalhadas na perspectiva geral de 

apresentar uma proposta de trabalho docente estruturada em cinco eixos: 1) 

concepção do ensino da disciplina e formação do educando a partir dessa disciplina; 

2) parâmetros curriculares nacionais do ensino médio (PCNEM) e competências do 

professor; 3) diversidade de formas e espaços no ensino da disciplina; 4) produzindo 

exercícios e avaliações; 5) lendo, acessando, ouvindo e assistindo (CEARÁ, 2008). 

As diversas ciências da educação buscam identificar e afirmar o ensino 

como prática específica, isto é, como campo de estudo com interesses e problemas 

característicos e diferentes da cultura bacharelesca fortemente enraizada no 

contexto educacional brasileiro da formação de professores.  

Reproduzir ou transpor os conteúdos diretamente dos diversos campos 

do conhecimento para o contexto escolar tem sido a prática comum que caracteriza 

o ensino. Sem transposição didática das ciências de base para o ensino, o que se 

identifica é uma docência empobrecida ou reduzida aos conteúdos acumulados 

pelas diferentes áreas do conhecimento.   

Tyler (1977) defendeu que a decisão sobre o que ensinar não deveria 

está fundamentada numa concepção de prosseguimento de estudo de uma 

determinada disciplina, como história, biologia, geografia etc. Explicando de outra 

maneira, o programa de ensino não deveria ser uma espécie de fundamentos da 

ciência de base desta ou daquela disciplina. Para o autor, a pergunta norteadora em 

um contexto de ensino-aprendizagem deveria ser:  

 
[...] Com que pode contribuir a sua disciplina para a educação de jovens que 
não se destinam a ser especialistas no seu campo; qual pode ser a 
contribuição da sua disciplina para o leigo, o cidadão comum? Se os 
especialistas podem responder a esta pergunta, a sua contribuição será 
importante; [...]. (TYLER, 1977, p. 24). 
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Ao tratarmos de Disciplina de Ensino, deve ficar clara a especificidade 

dela em relação à Ciência que a originou. Não se pode simplesmente transpor os 

conteúdos desta para aquela, como afirmado anteriormente. Precisa-se realizar um 

minucioso trabalho de interpretação dos seus conteúdos científicos a partir da 

perspectiva de um projeto de educação ou formação dos estudantes. 

É por abordar tal problemática que se reveste de significados didáticos o 

eixo “concepção do ensino da disciplina e a formação do educando” da Coleção 

Escola Aprendente. 

Deste entendimento, da identidade do ensino da disciplina, é que se 

problematiza o “conhecimento escolar ou disciplinar” como algo diferente do 

“conhecimento dos especialistas ou das ciências”, como colocaram Bloom, Hastings 

e Madaus (1983). Sem realizar essa distinção, arrisca-se a uma transposição 

mecânica dos conteúdos das diferentes ciências para o contexto do ensino. A 

orientação da utilidade dos conteúdos curriculares deve ser repensada no sentido 

de: 

 

A utilidade de uma estrutura para aprendizagem depende da capacidade 
dos alunos de compreendê-la e utilizá-la como fator de organização de sua 
aprendizagem. Não existe uma relação clara entre a utilidade de uma 
estrutura para o estudioso e sua utilidade (e significado) para o aluno. [...]. 
(BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 1983, p. 14). 

 

Não se trata de perder a origem, a evolução ou a sofisticação do 

conhecimento científico sobre qualquer pretexto. A questão é debruçar-se sobre a 

transposição didática desses conhecimentos de maneira que se tornem inteligíveis 

para os estudantes. Não se pode continuar a defender o ensino pelo ensino, mas 

sim o ensino pela aprendizagem. 

Esse trabalho de transposição didática dos conteúdos disciplinares não é 

tarefa fácil. Quadros referenciais precisam explicitar conteúdos, objetivos cognitivos, 

estratégias de ensino. Nossa tradição de prática educativa tem no livro didático seu 

principal referencial. Outros dispositivos curriculares quase nunca são utilizados.  

É justamente nesse aspecto que o eixo parâmetros curriculares nacionais 

do ensino médio e as competências do professor da Coleção Escola Aprendente é 

colocado como exemplo desses dispositivos educativos, mas não é, propriamente, o 

referencial de competências da escola. São propostas de organização do ensino. 



101 
 

No contexto brasileiro, essas tentativas de planificação do currículo 

prescritivo têm sido um tema recorrente. Assim encontramos, nos Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio - PCN+ (2002), três ideias-chave defendidas: a) 

caracterização das áreas do conhecimento a partir da investigação dos fenômenos 

naturais, da linguagem compartilhada e da produção da cultura científica; b) 

definição dos objetivos educacionais em termos de conteúdos e de comportamentos 

cognitivos; c) organização desses conteúdos disciplinares em temas estruturadores.  

Com isso, pretendeu-se apresentar o ensino numa perspectiva 

interdisciplinar e de rompimento com a lógica exclusiva e interna de cada disciplina. 

Daí as competências gerais para áreas do conhecimento: investigação e 

compreensão, representação e comunicação e contextualização sócio-histórica. 

A definição dos objetivos educacionais pela associação entre conteúdos e 

comportamentos cognitivos tem a pretensão de romper com a tradição de ora se 

colocar a ênfase apenas nos conteúdos ou ora se colocar a ênfase nos 

comportamentos cognitivos.  

Contudo, não basta que as escolas sejam afiançadas pelos órgãos da 

gestão central com quadros referenciais para a transformação da sua prática 

escolar. Livro didático, parâmetros curriculares, matriz curricular são documentos 

básicos para a reflexão do projeto pedagógico original que escola deseja implantar, 

isto é, a escola se apropria desse conjunto de referenciais para criar o seu.  

Para dar sentido às estratégias de produção de materiais instrucionais, 

faz-se necessária a criação de estratégias de formação que permitiam utilizar-se dos 

documentos curriculares produzidos.  

A SEDUC-CE, por meio do seu Núcleo de Formação (NUFOR), 

desenvolve diversas formações para coordenadores escolares, professores 

coordenadores de área (PCA), regentes de multimeios, professores coordenadores 

dos laboratórios de ciências e informática (Formação Continuada de Professores, 

SEDUC-CE, 2010). 

A Coleção Escola Aprendente foi utilizada como material didático de apoio 

na formação intitulada Equipe de Formação de Professores em Estratégias de 

Ensino, sob a responsabilidade da equipe de formação de professores 

NUFOR/SEFOR (2010). 

O eixo Diversidade de Formas e Espaços no Ensino da Disciplina, da 

coleção Escola Aprendente, introduziu a perspectiva do uso de espaços formais e 
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não-formais no processo de ensino. O conceito de formal e não-formal, segundo 

Marandino, Selles e Ferreira (2009), diz respeito respectivamente ao espaço escolar 

e ao extraescolar. Nesse sentido, a sala de aula, a biblioteca da escola, o teatro da 

escola, o laboratório de ciências, a sala de multimeios são exemplos de espaços 

formais de ensino. Já o uso de museus, parques botânicos, zoológicos e centros 

culturais se enquadra no contexto dos espaços não-formais de ensino.  

Essa abordagem dos espaços formais e não-formais convida, em 

especial, todos os envolvidos com a educação nas instituições de ensino e, 

principalmente, os professores à reflexão sobre os limites do livro didático como 

documento curricular.  

Essa preocupação é pertinente na medida em que o livro didático, no 

contexto escolar, por meio de uma debilidade conceitual, pode vir a se tornar, como 

nos advertiu Sperb (1976), sinônimo de currículo. Da sua importância como 

documento de referência é que ainda se insiste no questionamento da maneira de 

como é utilizado: 

 
Ainda é bastante consensual que o livro didático (LD), na maioria das salas 
de aula, continua prevalecendo como principal instrumento de trabalho do 
professor, embasando significativamente a prática docente. Sendo ou não 
intensamente usado pelos alunos, é seguramente a principal referência da 
grande maioria dos professores. (DELIZOICOV, ANGOTTI e 
PERNAMBUCO, 2002, p. 36). 

 

Apresentamos até aqui o que muitos dos documentos curriculares – 

diretrizes, parâmetros, livro didático – têm colocado como precioso no contexto de 

mudança da educação básica no Brasil: a expansão dos objetivos educacionais do 

nível exclusivo do conhecimento para níveis mais complexos.  

Para que isso ocorra, não se pode pensar a realização desses objetivos 

em um plano meramente do currículo prescritivo, da definição de matrizes cognitivas 

ou dos temas estruturantes do ensino. Com efeito, devem-se explicitar objetivos 

educacionais em termos de currículo real; para isso, não se pode perder de vista a 

unidade didática entre objetivos, metodologias e avaliação. 

Nessa perspectiva, a Coleção Escola Aprendente integrou ao seu 

repertório de assuntos as temáticas: Produzindo exercícios e avaliações e Lendo, 

Acessando, Ouvindo e Assistindo. 

Da avaliação educacional, observa-se um texto genérico, com caráter de 

diretriz, resguardando para essa atividade dois princípios ontológicos: a 



103 
 

processualidade e a continuidade, como indicados pela LDB/96, em seu artigo 24, 

inciso V. 

Do ponto de vista metodológico, a ênfase foi para a diversificação dos 

instrumentos de avaliação; algo que pudesse ultrapassar as tradicionais provas 

objetivas como recurso exclusivo no processo.  

Ainda que timidamente, apresentou-se a avaliação como uma atividade 

não exclusivamente centrada em objetivos cognitivos, mas que poderia também 

recorrer aos objetivos afetivos. Colocou-se a valorização de outro princípio geral da 

avaliação, ao lado da processualidade e da continuidade: a globalidade, que 

equivale a considerar a aprendizagem do estudante como um processo que também 

engloba a cognição e a afetividade.  

A diversificação das estratégias de ensino e aprendizagem 

transcendentes ao livro didático aparece na temática Lendo, Acessando, Ouvindo e 

Assistindo. 

 

Subcategoria 2.4 - Avaliação Censitária do Ensino Médio  

 
A decisão de tornar a avaliação de base censitária pode contribuir com 

uma melhor aceitação, por parte da comunidade escolar, do diagnóstico produzido 

pelas avaliações externas em larga escala. O projeto Avaliação Censitária do Ensino 

Médio engaja-se nessa perspectiva. 

A avaliação externa em larga escala não é um assunto de todo pacificado 

entre os profissionais da educação. Um dos aspectos controversos tem sido a 

metodologia de base amostral de algumas dessas avaliações. Muitas unidades 

escolares não se veem representadas nesses resultados. 

A ampliação do SPAECE de uma metodologia de base amostral para uma 

metodologia de base censitária, ao nível do ensino médio, pode vir a subsidiar a 

intencionalidade dessa avaliação externa em larga escala em retornar para o 

contexto escolar, uma vez que, nessa metodologia, os resultados passam a ser 

divulgados na abrangência das escolas e não apenas por país, região, estado ou 

dependência administrativa contemplada pelas amostras.  

Esse retorno pode consistir na forma de uma maior responsabilização das 

diferentes escolas por bons resultados ou pela formação de uma cultura em torno 

das práticas avaliativas que integre ao sistema de referência tanto a avaliação 
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externa em larga escala, como a avaliação institucional e a avaliação de 

desempenho dos alunos.  

Só esse ponto da metodologia de base censitária, entretanto, talvez ainda 

não se mostre suficiente para que a avaliação externa em larga escala responda 

com devolutivas eficientes às escolas participantes. 

Ao colocar, como indicador do desempenho escolar dos alunos, níveis de 

proficiência (Art. 2º da Lei 14.190), o Programa Aprender Pra Valer sinalizou para 

uma valorização dos conceitos trabalhados pelos modelos de avaliação externa em 

larga escala – ENEM, SAEB, SPAECE etc. – a saber: competência, habilidade e 

proficiência.  

O Programa revelou ainda outra relação com a avaliação externa: não só 

a qualificação do desempenho estudantil é pensada a partir desses conceitos que 

estruturam a proposta pedagógica da avaliação em larga escala em si mesma – 

competências e habilidades dos estudantes – como também a perspectiva de gestão 

que o modelo pode vir a assumir.  

Desse modo, ainda no mesmo documento intitulado Programa Aprender 

Pra Valer/mimeografado, encontramos indícios que corroboram com a ideia desse 

Programa em utilizar o modelo de avaliação externa – SPAECE – como um 

instrumento articulador dos espaços macro, meso e micro da gestão do processo 

educativo:  

 
[...] Neste sentido, uma das primeiras iniciativas da Seduc foi a ampliação 
do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica – SPAECE 
através do desenvolvimento de uma sistemática de avaliação censitária do 
ensino médio, envolvendo os três anos deste nível de ensino. Esta 
sistemática de avaliação tem a perspectiva de tornar-se um instrumento 
gerencial imprescindível para os três níveis de gestão do processo 
educativo: a gestão estadual, a gestão escolar e a gestão da sala de aula. 
[...]. (PROGRAMA APRENDER PRA VALER, SEDUC-CE, 2012, p. 4, 
mimeografado). 

 

Dessa forma, o Estado assume que, nesses três espaços – sistema de 

ensino, escola e sala de aula – da gestão dos processos educacionais, os dados da 

avaliação externa, consubstanciados no rendimento dos alunos, deverão nortear as 

ações dos dispositivos educativos; tornando-se mesmo o pivô da gestão, isto é, 

colocando-a na (p. 4) “[...] perspectiva de tornar-se um instrumento gerencial 

imprescindível [...].”.  
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A introdução da avaliação de sistemas como mecanismo de gestão, ou 

seja, como mecanismo de planejamento e tomada de decisão é um fenômeno 

percebido nacionalmente conforme afirmam Bauer, Gatti e Tavares (2013): 

 
[...] Além disso, em conjunto com o desenvolvimento dos sistemas de 
avaliação educacional, há a introdução e o aprimoramento de mecanismos 
de gestão educacional via avaliação de sistemas educacionais, 
concretizando um modelo de gestão que se baseia no monitoramento dos 
resultados educacionais e o entendimento da qualidade da educação 
baseada na consecução de melhores índices quantitativos. Exemplos 
desses mecanismos, que têm sido apontados por diversos autores, são: o 
direcionamento curricular das escolas; a incorporação de políticas de 
premiação e bonificação de escolas e professores a partir das avaliações; a 
classificação de escolas, alunos, redes de ensino [...]. (BAUER, GATTI e 
TAVARES, 2013, p. 15). 

 

No caso do Programa Aprender Pra Valer, existe um posicionamento 

explícito tanto em relação ao alcance dos índices quantitativos do desempenho dos 

estudantes, quanto em relação à gestão educacional, isto é, à tomada de decisão. 

Esse enfoque da avaliação como uma atividade assentada na tomada de 

decisão foi discutido por Stufflebeam (1981) em seu modelo de avaliação conhecido 

por CIPP – Contexto, Insumo, Processo e Produto. Stufflebeam (1981, p. 127) 

descreve a atividade de avaliação como o “processo de delinear, obter e fornecer 

informações úteis para o julgamento de decisões alternativas”. No entanto, clarificar 

esses momentos de delineamento, obtenção e fornecimento da informação assume 

a importância de não tornar o processo avaliativo banalizado.  

Delinear implica a criação de um referencial de qualidade dos serviços 

educacionais: criar um referente que servirá de base para julgar os dados recolhidos 

pelos instrumentos de avaliação – o referido. Daí a importância não só com a 

criação do referente, mas também com o referido em sua complexidade.  

A qualidade dos sistemas ou dos processos educativos não pode ser 

expressa unicamente a partir do enfoque centralizado no desempenho dos 

estudantes. Guga e Lincoln apud Fernandes (2009) expressaram: 

 
[...] nunca são postos em causa [nos diagnósticos produzidos pelas 
avaliações externas em larga escala] os co-responsáveis [...]. Normalmente, 
as responsabilidades pelas falhas dos sistemas educativos tendem a ser 
distribuídas quase que exclusivamente pelos professores e pelos alunos, 
ficando de fora todos os outros autores. (FERNANDES, 2009, p. 51-52). 

 



106 
 

Parece haver confusão ou acomodação no que tange ao respeito quanto 

ao espaço epistemológico que os diferentes objetos da avaliação tentam responder: 

instituições, sistemas educacionais, professores, currículos, desempenho. Tomar um 

pelo o outro desqualifica ou mesmo banaliza o projeto de avaliação em sua função 

de emitir juízos sobre a eficácia pedagógica (VIANNA, 2000).  

Restringir a eficácia pedagógica (THURLER, 2002) à competência 

individual dos alunos nas avaliações externas desperta alguma reserva porque 

tende a ocultar as práticas escolares com seus processos e seus diferentes atores. 

Bauer, Gatti e Tavares (2013) questionaram essa tendência da gestão em que a 

avaliação externa tende a inibir o valor da avaliação interna:  

 
Seria importante questionar-se, com análises mais profundas e de cunho 
educacional, se o modelo unicista adotado em nossas avaliações externas 
de larga escala propiciam informações pertinentes ao trabalho pedagógico 
no cotidiano das escolas, trabalho que, este sim, é responsável pela 
qualidade da formação oferecida a crianças e jovens [...]. Por isso, há a 
necessidade de tratar as questões de avaliação, sejam as de rede de 
ensino, sejam as da sala de aula, com maior domínio de conhecimento [...].  
(BAUER, GATTI e TAVARES, 2013, p. 62). 

 

O modelo das avaliações externas, ou o uso que se faz dele, é unicista 

porque tende a hipervalorizar o desempenho dos estudantes como dado principal 

dessas avaliações, ao mesmo tempo em que ignora as condições de trabalho 

docente, o background educacional discente, o planejamento de ensino e o tipo de 

gestão da escola e o apoio institucional. O enfoque educacional, que se concretiza 

efetivamente no contexto escolar, parece apenas ser citado, apresentado como 

relevante, mas continua como questão não resolvida, descuidada.  

No contexto das avaliações externas, a escola não pode deixar de ser 

analisada como um sistema heterogêneo, cuja lógica de funcionamento não se 

encerra exclusivamente nos elementos da didática instrumental; isto é, na 

planificação dos objetivos cognitivos, na escolha dos conteúdos, na definição das 

estratégias de ensino e nas formas e instrumentos de avaliação. A gestão da sala de 

aula deve ser analisada tomando a escola como organização complexa 

(DEPRESBITERIS, 2001). 

Nesse sentido, a intencionalidade de tornar o SPAECE (Programa 

Aprender Pra Valer, mimeografado, 2012, p. 4) “um dos principais pilares para a 

política de elevação dos níveis de aprendizagem do ensino médio” poderia ser 

entendida como um exemplo que confirma a preocupação de muitos autores 
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(AFONSO, 2000; GARCIA, 2008; BARRIGA, 2008) para com os rumos que 

avaliação externa poderia tomar no contexto escolar, em relação à avaliação interna: 

complementaridade (PACHECO, 1998; LOCATELLI, 2002) ou revanchismo 

(THURLER, 2002)? 

Sustentar ou defender a primeira alternativa implicaria reconhecer que a 

cultura pedagógica escolar não fosse ocultada ou empobrecida pelo víeis 

acentuadamente técnico que empodera a cadeia produtiva da avaliação em larga 

escala – construção de matrizes curriculares, elaboração de itens, validação de 

itens, elaboração, aplicação e correção de provas, elaboração de relatórios 

pedagógicos etc. – em detrimento dos conceitos ou processos pedagógicos mais 

sutis: gestão do currículo, do contrato didático, da avaliação institucional e da própria 

avaliação interna que os professores realizam.  

 Implicaria também que o saber docente fosse considerado, discutido e 

encaminhado ao centro das discussões sobre a avaliação educacional. O sistema de 

avaliação externa não se poderia comportar, como sustentou Garcia (2008), como 

um instrumento que:  

 
[...] Descarta uma cultura pedagógica produzida historicamente pelo coletivo 
de educadores e, enfatizando o aspecto meramente técnico da avaliação, 
reduz um complexo processo a números, quadros, médias, medianas, 
estatísticas. [...]. (GARCIA In ESTEBAN, 2008, p. 30). 

     

O reconhecimento da legitimidade e importância dos modelos de 

avaliação externa em larga escala não pode servir de pretexto para jogar contra a 

escola e sua cultura avaliativa. Atualmente considera-se mesmo esta como o centro 

da mudança das práticas educativas.   

Seria paradoxal que a escola – em sua avaliação institucional e de 

desempenho escolar dos estudantes – ficasse meramente como ouvinte ou entregue 

à alienação, quando se trata da criação de dispositivos de avaliação válidos ou 

fidedignos, que apenas na instância do sistema de ensino fosse possível garantir 

essas qualidades para a avaliação. 

Freitas et al. (2011) defende uma perspectiva de integração desses três 

níveis da avaliação educacional. A tese desses autores é a de superar aquelas 

posições que enfatizam dicotomias; que colocam um modelo em confronto com 

outro ou que exclui, a priori, um modelo em detrimento de outros possíveis, por uma 

convicção essencialmente ideológica.  
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A avaliação da aprendizagem em sala de sala manteve-se, 

historicamente, como preferência nas discussões teóricas e nos contextos práticos. 

Nesse momento, polarizou-se a questão da avaliação ora nos resultados dos 

estudantes, ora nos instrumentos de avaliação dos professores. Posteriormente as 

avaliações externas de larga escala ganham força e passam a dominar a discussão 

sobre essa temática. O diagnóstico macro destas assume importância nos sistemas 

escolares.  O lugar da avaliação institucional manteve-se diluído entre esses dois 

modelos.  

O entendimento de que esses modelos deveriam ser complementares 

surge como uma proposta interessante no campo da avaliação educacional, pois: 

 
[...] No Brasil, não é raro encontrarmos a tendência de se querer fazer da 
avaliação de sistemas um instrumento de avaliação de sala de aula e de 
escola. A prova Brasil caminha nesta direção ao disponibilizar um site com 
os resultados da avaliação de cada escola no país. A partir de uma medida 
pontual, passa-se a avaliar a escola toda. (FREITAS et. al., 2011, p. 65). 

 

A depender do detalhamento das ações do Programa Aprender Pra Valer, 

a tendência de consolidação de uma ou outra postura – integrar ou dicotomizar – 

poderá ser fortalecida ou não.  

 

Subcategoria 2.5 - Pré-Vest  

 
A ideia de uma educação básica que também prepara para o ensino 

superior, portanto, de caráter propedêutico, não foi de todo descartada das ações 

governamentais. Muito embora na forma de ações separadas do programa 

pedagógico propriamente dito, políticas são mantidas pelo Estado a fim de satisfazer 

essa necessidade. 

Uma terceira ação do Programa Aprender pra Valer explora diretamente a 

temática da avaliação de uma perspectiva de curso preparatório: o Prevest. 

Apoiar a preparação dos estudantes concludentes e egressos do ensino 

médio para o acesso ao ensino superior é o objetivo do projeto Prevest. Como o 

Estado, a partir de 2008, passou a investir vigorosamente nas Escolas 

Profissionalizantes, que assumem a missão de oferecer ensino médio com proposta 

que reúne educação profissional, formação para cidadania e prosseguimento dos 

estudos, o Prevest tem por objetivo específico fortalecer o apoio ao terceiro aspecto. 
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Subcategoria 2.6 - Articulação do Ensino Médio à Escola Profissional  

 
Articulada com a proposta de reunir educação profissional e formação 

para cidadania é que surge a ação Articulação do Ensino Médio à Escola 

Profissional. 

Historicamente o ensino médio no Brasil desenvolveu-se a partir de duas 

concepções. Uma com concepção de matriz curricular de ensino propedêutico, isto 

é, com objetivos de prosseguimento dos estudos; outra com concepção de matriz 

curricular de ensino técnico ou profissionalizante. A reformulação dessa natureza 

dicotômica do ensino médio surge no contexto da criação da Lei 9.394/96: 

 
[...] A ideia central expressa na nova Lei [Lei Nº 9.394/96 - Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional], e que orienta a transformação, estabelece o 
ensino médio como etapa conclusiva da educação básica de toda a 
população estudantil – e não mais somente uma preparação para outra 
etapa escolar ou para o exercício profissional. Isso desafia a comunidade 
educacional a pôr em prática propostas que superem as limitações do 
antigo ensino médio, organizado em duas principais tradições formativas, a 
pré-universitária e a profissionalizante. (BRASIL, 2002, p. 8). 

 

No contexto do programa Brasil Profissionalizado, do Governo Federal, o 

estado desenvolve o projeto Articulação do Ensino Médio à Escola Profissional, que 

ocorre nessa linha de fortalecer a Educação Profissional na rede pública. Atualmente 

o estado do Ceará possui mais de 90 Escolas de Educação Profissional – EEEP – 

localizadas em mais de 70 municípios. A meta do estado é chegar a 140 escolas 

desse tipo até 2014. (SEDUC-CE, 2008). 

 

5.4 Unidade de Análise 4 - A Escola como Cenário de Formação do Professor-

Avaliador  

 
Tudo indica que estamos em um momento de busca de equilíbrio em 

relação ao peso dado a duas vertentes da avaliação: avaliação externa em larga 

escala e avaliação escolar interna. Se, em certo momento, era forte a importância 

dada à avaliação externa, hoje vemos a avaliação institucional da unidade escolar e 

a avaliação da sala de aula efetuada pelos professores conquistarem espaço nas 

discussões teóricas, numa perspectiva de integração dessas modalidades, ainda 

que exista também a posição que entende que o assunto é pacificado apenas em 

parte (FREITAS et al., 2011; THURLER, 2002).  
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Entretanto, a conquista da escola como espaço legítimo de ação e 

reflexão sobre as práticas avaliativas precisará de legitimidade científica para ser 

respeitada pela comunidade escolar. Seus dispositivos deverão mostrar uma base 

racional apropriada, sob o risco de cair em um voluntarismo ingênuo que perpetua 

práticas anacrônicas, ou ainda na negação de conhecimentos tradicionais de 

estimado valor, com base apenas no pensamento pedagógico espontâneo.  

Logo, apropriar-se de um conceito para o dispositivo avaliativo, no 

contexto escolar, torna-se indispensável, uma vez que dá clareza à nossa 

capacidade de compreensão e intervenção; já que os conceitos são representações 

genéricas dos casos particulares, permitem-nos asseverar a clareza do que 

encerram a partir da sua organização ou estrutura (LAVILLE e DIONNE, 1999). 

Essa organização dos dispositivos precisa ser preservada para 

asseguramos sua inteligibilidade e capacidade de articulação entre suas partes 

(FIGARI, 1996). Nesses termos, Hadji (1994) e Barlow (2006) propuseram, para a 

construção de dispositivo de avaliação educacional, questões como: O que se 

avalia? Quando se avalia? Por que se avalia? Com o que se avalia? Quem avalia? 

Isso coloca os dispositivos de avaliação educacional numa articulação 

com princípios epistemológicos, ontológicos e metodológicos, sem os quais 

perderemos a compreensão da coerência do fenômeno. 

Considerando o contexto institucional da SEDUC-CE, encontramos, no 

âmbito do Programa Aprender pra Valer, duas formações em avaliação mais 

diretamente ligadas ao cotidiano escolar. Uma terceira formação, ainda que não 

constituinte desse programa, foi aqui incluída porque nos permitiu comparar a 

evolução das formações na perspectiva do contexto institucional como um todo.  

 

Categoria 1: Experiências de formação em práticas avaliativas no contexto do 

sistema escolar 

 

As experiências de formação continuada aqui analisadas dizem respeito a 

cursos de atualização, capacitação, treinamento ou aperfeiçoamento. Entre essas 

formações, escolhemos três pela relevante expressão do conteúdo com o objeto em 

questão: a formação do professor-avaliador. 
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Os objetivos desta unidade analítica foram delineados em torno de dois 

eixos: (1) apresentar seu referencial de competências e (2) discutir o que elas 

incorrem no paradigma docimológico e pedagógico da avaliação educacional.  

 
A análise das formações em avaliação educacional: arquitetura do dispositivo 

 

 

Cada formação foi analisada segundo conteúdo, organização, 

participação dos atores da escola e referencial de competências sugerido em 

relação ao professor-avaliador. O título referencial de competências virá anunciado 

primeiro, para situar o leitor em qual paradigma melhor se encontra representada. 

A análise do conteúdo torna-se reveladora, porque expressa o sentido 

último da identidade que se quer destacar no plano de formação. Logo, a orientação 

“o quê”, isto é, o tipo de conhecimento abordado determina boa parte do “ser” ou do 

caráter deontológico indicado no programa (SILVA, 1999). 

Pensamos ser insuficiente uma seleção adequada dos conteúdos de uma 

formação se eles não dispuserem de uma boa transposição didática no âmbito de 

sua organização. O risco é expressarmos bons conhecimentos – na abrangência e 

na profundidade – que não conseguem a sensibilização das audiências que, em 

última instância, serão responsáveis por colocar em prática o repertório da formação 

(PERRENOUD, 2000). 

Professores e alunos sempre foram eleitos os protagonistas da educação 

escolar. Com isso, tende-se quase sempre a se pensar as inovações nos contextos 

das escolas contemplando essencialmente os professores nas formações. 

Atualmente admite-se a articulação dos diferentes sujeitos da escola – 

principalmente professores, coordenadores pedagógicos e gestores – como 

condição essencial para atingir as mudanças pretendidas. 

O referencial de competências dessas formações nos indicará suas 

aproximações com os paradigmas docimológico e pedagógico da avaliação 

educacional.  

 

Formação – Integrar para Avançar III  
 

Segue-se a análise dessa formação, a partir dos tópicos: referencial de 

competências, conteúdo, organização e participação dos atores. 
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Referencial de competências – centralidade no paradigma pedagógico 

 

Os três eixos dessa formação e, mais especificamente o eixo dos 

conteúdos da avaliação educacional, permitem-nos afirmar sua aproximação com o 

paradigma pedagógico da avaliação educacional, porque foram apresentadas 

questões ontológicas, metodológicas e epistemológicas da avaliação. 

 

Conteúdo geral da formação 

 
Os conteúdos e a carga horária descritos no Quadro 4 permitem uma 

visão geral dessa formação. 

 
Quadro 4 - Conteúdos e Carga Horária da Formação Integrar para Avançar III 

 

 
CONTEÚDO 

 

 
CARGA 

HORÁRIA/HORAS 

 
1ª ETAPA – AVALIAÇÃO 

 

 Pressupostos epistemológicos e conceituais da avaliação 
educacional 

 Caracterização de avaliação e verificação de 
aprendizagem 

 Elaboração de instrumentos e verificação de 
aprendizagem  

 
 
 

40 

 
2ª ETAPA – ÉTICA 

 

 Desenvolvendo uma consciência de valores entre a 
comunidade escolar 

 Criando uma atmosfera de valores 
 Habilidades para criar uma atmosfera de valores 
 Criação de atitudes com valores para estudantes 

 
 
 

20 

 
3ª ETAPA – PLANEJAMENTO 
 

 O planejamento educacional como atividade profissional 
do trabalho pedagógico 

 Pressupostos epistemológicos e conceituais do 
planejamento educacional 

 
 
 

60 

TOTAL  120 
 

Fonte: Centro Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 21/Núcleo Regional de 
Desenvolvimento Pedagógico – NRDP (2005). 
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Inicialmente observemos que essa formação tratou de três temas 

essenciais, concernentes ao projeto de ensino: avaliação educacional, ética e 

planejamento educacional. Da organização clássica do ensino, desde Tyler (1977), a 

ausência foi a dos objetivos e das estratégias de ensino, o que assegura a coerência 

didática dessa formação, por não segmentar demais o processo de instrução. 

Quando se abre mão de uma perspectiva integradora entre planejamento 

de ensino e avaliação de rendimento escolar, efetua-se uma separação desarmônica 

entre o momento de avaliar e o momento de planejar.  O risco patente é quase 

sempre avaliar o que não foi ensinado ou avaliar diferente do que foi ensinado.  

Por isso, Fernandes (2009) insistiu que a formação docente não poderia 

ser restrita à temática da avaliação. Integrar as categorias avaliação, currículo e 

didática à formação manteria mais coerência com o projeto de escola. Essa questão 

também foi abordada por Perrenoud (1999), ao se referir que não se muda as 

práticas de avaliação no contexto escolar sem intervir no sistema didático. 

Esse sistema didático compõe-se, como descrito anteriormente, em 

relação aos elementos centrais do currículo, isto é, a planificação dos conteúdos e 

objetivos de ensino, as estratégias de ensino e a avaliação propriamente dita. 

Avaliar a coerência entre eles, para muitos autores (SPERB, 1976; MC DONALD, 

2003; OLIVEIRA e PACHECO, 2005), deveria ser a preocupação de quem se 

responsabiliza pelo currículo e pela avaliação escolar. 

Também o planejamento de ensino e o projeto pedagógico escolar – 

essência de sua avaliação institucional – guardam coerência didática. O projeto 

pedagógico, quando pouco estruturado, mostra um delineamento nebuloso do que 

se pretende defender como missão institucional da escola e fragiliza todos os 

dispositivos de ensino, a destacar: a definição dos objetivos, dos conteúdos, das 

estratégias de ensino e da avaliação.  

Por isso, esses temas da formação – planejamento e avaliação – 

colocam-se como desafios para a escola da educação básica, quando sabemos que 

o trabalho docente nesse espaço, pela própria organização institucional, compõe-se 

como algo solitário e de frágil organização em equipe.  

A ética, como tema transversal ou objetivo afetivo, é sempre analisada 

como uma atitude corajosa da gestão escolar, uma vez que o peso do domínio 

cognitivo ainda permanece fortemente enraizado na cultura da maioria das nossas 

escolas. A inserção desse tema reflete na avaliação educacional de uma maneira 
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muito forte, apesar de não muito evidente, ainda mais pelas questões ontológicas e 

metodológicas que a avaliação tem levantado – o objeto de alcance complicado, no 

caso, a aprendizagem; a falta de coerência entre o que se descreve como objetivo 

educacional e como se observa a concretização dele. Diversos autores (HADJI, 

2001; AFONSO, 2000, ESTEBAN et al., 2008; BONNIOL e VIAL, 2001) colocam a 

ética como assunto de expressiva importância (talvez até mesmo o principal) no 

debate atual em relação às práticas de avaliação educacional, por ela suscitar a 

sensibilização necessária para a tomada de ação. 

Portanto, essa formação, ao abordar avaliação, ética e planejamento de 

ensino, preza pela coerência didática interna do processo de ensino, em alguns dos 

seus principais elementos estruturantes. 

Concentramos nossa análise, mais detalhadamente, no eixo da avaliação 

educacional pela problematização constituinte deste trabalho. 

 

Conteúdo da avaliação educacional 

 
Analisando o texto base desta formação – Avaliação no Cotidiano da Sala 

de Aula – assim como as notas de aula22 dos formadores, identificamos e 

apresentamos, no Quadro 5, alguns dos seus principais indicadores propostos para 

as categorias: a) pressupostos epistemológicos e conceituais da avaliação 

educacional, b) caracterização de avaliação e verificação de aprendizagem, c) 

avaliação: elaboração de instrumentos e verificação de aprendizagem. 

 

Quadro 5 – Conteúdos e Indicadores da Formação Integrar para Avançar III –  
1ª Etapa – Avaliação 

 

 
CONTEÚDO 

 
INDICADORES 

 
1ª ETAPA – AVALIAÇÃO: 
PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS 
E CONCEITUAIS DA AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL 
 

 Mensuração 
 Julgamento 
 Avaliação formativa 
 Avaliação somativa 
 Avaliação diagnóstica 

 
1ª ETAPA – AVALIAÇÃO: 
CARACTERIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E 
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 Avaliação versus prova 
 Globalidade 
 Processualidade 
 Regulação  
 Balanço 

                                                      
22 Vide em anexo: Notas de aula da Formação Integrar para Avançar III. 
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 Fidedignidade 
 Validade  

 

1ª ETAPA – AVALIAÇÃO: 
ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS E 
VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 Taxonomia de Bloom 
 Tabela de especificação 
 Construção de itens 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

É notória, ao observarmos os conteúdos propostos para a avaliação 

educacional nessa formação, a intencionalidade em apresentar a avaliação como 

uma temática para além de seu constituinte instrumental. Com isso, defende-se que, 

antes de se tentar responder “com o que avaliar”, será necessário tentar responder 

“o que é avaliar” e “como avaliar”, por exemplo. 

 Muitas das críticas em relação à abordagem da avaliação no contexto 

dos programas de ensino das licenciaturas ou das formações continuadas 

constroem-se a partir da argumentação de que se priorizam aspectos 

essencialmente técnicos em detrimento das questões epistemológicas, ontológicas e 

metodológicas. No entanto, os conteúdos da formação Integrar para Avançar III 

indicam uma perspectiva conciliadora da complexidade da avaliação analisada, a 

partir de seus constituintes epistemológicos e metodológicos. Isso implica 

reconhecer a importância da evolução da problemática da avaliação e como se 

colocam os caminhos ou métodos para torná-la uma atividade segura. 

 

Pressupostos epistemológicos e conceituais da avaliação educacional 

 
Não é sem propósito que o item Pressupostos Epistemológicos e 

Conceituais da Avaliação Educacional entra como primeiro conteúdo desta 

formação. Como destacou Vianna (2000), é a concepção de avaliação que dá 

sentido à formação do avaliador – ou nosso caso, a formação do professor-avaliador 

– uma vez que determina o que será próprio à sua prática. 

Desse modo, ao apresentar a complexidade da avaliação educacional a 

partir do seu entendimento como medida e julgamento de valor (na categoria 

pressupostos epistemológicos e conceituais da avaliação educacional), resgataram-

se, nesta formação, momentos epistemológicos com consequências diretas para o 

contexto das práticas avaliativas do professor-avaliador. 
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A partir dessa abordagem, pode-se provocar a sensibilização da 

comunidade escolar para tendências de não se perpetuar ou se isolar 

exclusivamente em práticas alinhadas com este ou aquele conceito de avaliação, ou 

com o que cada conceito possui de mais infértil ou contestável. 

Outro fato interessante, ao se apresentarem as duas perspectivas do 

conceito de avaliação, é que, embora a tradição da avaliação como medida seja a 

realidade mais observada no cotidiano das nossas escolas, ao serem colocadas as 

duas perspectivas, não se quis apresentar uma como hegemônica, o que poderia 

levar a impressão de que aquilo que os professores realizam fosse errado.  Portanto, 

essa contextualização histórica da avaliação configura-se como ponto forte desta 

formação.  

Entendemos que, ao apresentarmos a complexidade dos conceitos de 

avaliação, permitiu-se a realização da autocrítica tanto da escola como dos 

professores em relação ao que se tem realizado nessa área. 

Praticamos a avaliação como medida? Interessa-nos, portanto, a função 

de classificar e selecionar os estudantes e fazer balanços do rendimento do 

processo de ensino, isto é, quantos passam, quantos reprovam, quantos se evadem, 

quantos estão fora de faixa? Colocamos toda a confiança nos instrumentos de 

avaliação e em sua validade quantitativa? 

Praticamos a avaliação como julgamento de valor? Logo, estamos 

interessados em criar um sistema de referência adequado que nos permita julgar 

com eficiência a produção dos nossos estudantes. Diminuímos, assim, o peso da 

legitimidade científica dos nossos instrumentos e damos maior atenção à apreciação 

constante e inacabada dos nossos referenciais de formação. Resguardamos a 

capacidade de decisão sobre as alternativas possíveis e de regulação do processo 

de ensino-aprendizagem ser o condutor das práticas em associação com o balanço. 

São essas reflexões que se colocam quando se aborda a avaliação em 

sua diversidade conceitual. O cuidado aqui é para não sermos tentados a denegrir o 

que uma concepção encerra de frágil e esquecer o que ela encerra de útil.  

É comum acontecer, quando estamos diante de propostas de inovação, 

uma tendência de jogar contra a outra. A tradição vira algo abominável e sem valor 

frente às propostas inovadoras pretendidas, que, por sua vez, tornam-se a versão 

universal, isto é, única.  
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A avaliação enquanto medida, por exemplo, promoveu o desenvolvimento 

de inúmeras questões que posteriormente passaram a compor o quadro 

deontológico da formação do professor-avaliador. Como primeira, destacamos a 

reflexão quanto ao refinamento da nota, isto é, o número associado à produção 

intelectual dos estudantes deveria representar uma qualidade inerente ao objeto 

avaliado, sem a qual o instrumento de avaliação não poderia ser considerado válido.  

Infelizmente, deixou-se um pouco de lado essa prerrogativa e acentuou-

se quase que exclusivamente a nota em si. Com isso, a escala numérica dos 

instrumentos de avaliação deixou de ter como referencial a validade do conteúdo, a 

coerência interna das unidades de aprendizagem. 

Outro exemplo, na perspectiva da herança positiva da avaliação como 

medida, seria a capacidade dos testes em discriminar, por meio de sua escala 

numérica, o conhecimento dos estudantes. Não podemos esquecer que a função 

seletiva da avaliação é uma prática corrente nas diversas instituições de ensino. A 

responsabilidade de criar instrumentos e metodologias com a capacidade de permitir 

discriminar, isto é, de acertadamente produzir um juízo qualificado do desempenho 

dos estudantes torna-se urgente e necessária para se cumprir com o desejo da 

avaliação ser uma atividade pautada essencialmente pela ética. 

Esse conhecimento da avaliação como medida permanece como herança 

frutífera e deve compor parte do repertório deontológico do professor-avaliador. 

Analisar e se responsabilizar pela tradução das escalas quantitativas nos conceitos 

qualitativos, talvez, seja um dos grandes desafios da avaliação posta aos 

professores e às escolas. Dessa forma, busca-se amenizar a controvérsia encerrada 

na pretensão de uma medida corresponder à complexidade do processo de 

aprendizagem. 

Essa tradição docimológica de qualificar as notas não pode se perder sob 

qualquer pretexto.  Assume mesmo a plena importância, haja vista que, no contexto 

das nossas escolas, são as notas que traduzem a mensagem da avaliação, ou seja, 

são as menções quantitativas que atestam ou informam o que é bom ou ruim da 

produção dos estudantes. Geralmente não comentamos os resultados das 

avaliações por meio de feedback descritivo.  

Portanto, se a nota em si não informa com a mesma precisão aos 

estudantes e aos professores o seu sentido de ser, é justo que ela seja qualificada 
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anteriormente por um detalhado sistema de critérios que possa resguardar a 

responsabilidade pela aprendizagem dos estudantes.  

Com isso, queremos dizer que, por exemplo, ao afirmarmos ser uma nota 

5 (cinco) o critério de aprovação em uma dada atividade estudantil, ela não deveria 

dar margem para hesitações se poderia ser 4 (quatro), 3 (três), 2 (dois) ou 1 (um). 

Vemos que a questão a qual se coloca entre a nota e o seu sentido tem um apelo 

ético inalienável.  

Também podemos pensar, para esse aspecto, sobre a falseabilidade das 

médias, como apontou Luckesi (2003). Refletir como são propostas médias de 

aprovação no contexto escolar reveste-se de um valor inestimável. Afirmar que uma 

média de aprovação é 5 (cinco), por exemplo,  suscita boas reservas. Imaginemos 

que duas unidades de aprendizagem entrem no computo dessa média. Logo, só 

para ilustrar, se um aluno tirou 3 (três) em uma unidade  e 7 (sete) na outra unidade 

a média 5 (cinco) lhe valerá o mérito da aprovação. Até então, tudo mais ou menos 

bem, já que a média foi alcançada. Resta saber se o 3 (três) na primeira unidade 

qualifica uma boa aprendizagem e, com isso, se a média não distorce o sentido de 

cada uma das unidades de aprendizagem individualmente.  

A discussão desses pontos colocados pela Docimologia é confirmada 

pelos posicionamentos teóricos da avaliação educacional.  Em um contexto efetivo 

de práticas do professor-avaliador, esses pontos têm o valor de colocar a medida ou 

nota como parte da avaliação educacional, ainda que não se encerre nela, como 

vimos anteriormente. 

Já a avaliação como julgamento não pode ser realizada a partir de uma 

subjetividade voluntariosa do professor-avaliador. A criação de referenciais 

constituirá a base racional do julgamento. 

Os referenciais devem ser das mais diversas espécies: referenciais para 

os objetivos educacionais; para as concepções de avaliação; para os instrumentos 

de avaliação e para as metodologias de avaliação. O trabalho de referencialização, 

ou de criação de referenciais, mostra-se como uma atividade processual e criativa 

que a escola deverá efetuar. Não será algo baseado meramente no processo de 

escolha de materiais prontos, acabados.  

Logo, será um trabalho focado no currículo real, isto é, no que a escola 

interpresta e elabora a partir do currículo prescritivo que os sistemas educacionais 

põem ao alcance da comunidade escolar (PERRENOUD, 1999). 
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Portanto, a apresentação desses dois quadros conceituais da avaliação – 

enquanto medida e enquanto julgamento de valor – representa, para o professor-

avaliador, a possibilidade de explorar a dimensão epistemológica das práticas 

avaliativas.   

A avaliação educacional refinou-se com os quadros conceituais da 

avaliação como medida e como julgamento do valor, que nos permitiram 

compreender algumas das suas diretrizes gerais conforme apresentamos acima.  

Para o contexto de ensino, especificar as funções da avaliação de 

maneira a permitir ao professor-avaliador e à instituição escolar uma melhoria na 

ação e na tomada de decisões, na perspectiva do projeto de formação dos 

estudantes, tornou-se uma questão fundamental.  

Ainda na categoria pressupostos epistemológicos e conceituais da 

avaliação educacional, encontramos como indicadores, nesta formação, os 

conceitos de avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa.  

A riqueza didática desses conceitos não foi detalhada pelo conteúdo 

desta formação, ainda que tenha sido apresentada como uma proposta de 

organização no contexto do trabalho escolar: 

 
As funções da avaliação categorizada por Bloom, Hastings e Madaus 
(SANTANA, 1971): diagnóstica, formativa e somativa, permanecem como 
orientação para organização das atividades escolares, porém devem ser 
compreendidas e adequadas às necessidades de um novo tempo, não 
devem ser compartimentalizadas e, embora distintas, estão intrinsecamente 
ligadas e funcionalmente são complementares. [...].  (BENFATTI, s/d, p. 4).  

 

A categorização dessas funções por Bloom, Hastings e Madaus (1983) 

permitiu a criação de uma importante lente teórica, a partir da qual se começou a 

perceber que, no cotidiano escolar, a avaliação sofria grandes distorções; mas se 

usadas adequadamente, essas funções poderiam cumprir os imprescindíveis papéis 

de regulação e balanço no processo de ensino e aprendizagem. 

No cotidiano escolar, a avaliação tem sido uma prática caracterizada pela 

sentença de quem domina ou não domina determinados conteúdos curriculares, ou 

seja, uma prática de produzir balanços geralmente ao final de uma unidade de 

aprendizagem. Essa função foi denominada pelos autores supracitados de somativa 

e, por extensão, a avaliação assim procedida, recebeu o rótulo de avaliação 

somativa. 



120 
 

O problema é que essa sentença tende a ignorar o diagnóstico do 

processo educativo, isto é, o que poderia ser a causa de determinados resultados. A 

deficiência de pré-requisitos, por exemplo, poderia ser a causa de um resultado 

insatisfatório em uma determinada avaliação. Antecipar-se ao processo de ensino 

seria a função diagnóstica da avaliação e essa forma de avaliação seria chamada de 

avaliação diagnóstica. O diagnóstico, conforme se reportaram os autores 

supracitados, transcende a questão do domínio de pré-requisitos; pode muito bem 

ser utilizado para comprovar aptidões já consolidadas para o momento da instrução 

ou ainda a vocação para determinadas áreas do conhecimento.  

Classificar e diagnosticar são funções importantes, mas não as únicas da 

avaliação no contexto escolar. Contextualizadas, no tempo escolar, teríamos uma 

atividade situada na etapa final do processo da instrução – avaliação somativa –; 

outra situada antes do processo de instrução – avaliação diagnóstica – e finalmente 

uma situada durante a instrução, de maneira a corrigir as distorções no processo: a 

avaliação formativa. 

Portanto, a instituição escolar deveria trabalhar essas três avaliações 

como integrantes de uma concepção mais ampla da avaliação, que é a de assegurar 

a qualidade do projeto de ensino. Uma dada avaliação não pode tomar o lugar da 

outra ou ser omitida.  

Por isso, esses autores defendem que uma formação no contexto escolar 

para essa temática não pode deixar de discutir esses conceitos como parte do 

referencial de competências da equipe responsável pelo projeto de avaliação.  

Defender a utilização integral desses conceitos implica não 

compartimentar – como se referiu Benfatti (s/d) – cada uma das funções acima 

descritas, distorcendo assim sua coerência didática. Isso implica reconhecer o 

espaço no processo de ensino que é legítimo para diagnóstico (avaliação 

diagnóstica), sentença (avaliação somativa) e regulação (avaliação formativa). 

A divisão artificial que as escolas realizam em relação às diferentes 

funções da avaliação é quase sempre tomar o que deveria ser um simples 

diagnóstico como sentença, isto é, uma avaliação diagnóstica não deveria ser aceita 

como avaliação somativa. Sacristán (2000) expressou o seguinte argumento em 

relação à problemática de confundir as diferentes funções da avaliação:  

 
As avaliações têm de fato várias funções, mas uma deve ser destacada: 
servir de procedimento para sancionar o progresso dos alunos pelo 
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currículo seqüencializado ao longo da escolaridade, sancionando a 
promoção destes. Tal função reguladora da passagem do aluno pelo 
sistema escolar é inerente à própria ordenação do currículo como sistema 
organizado, e é difícil pensar em outra possibilidade. Os alunos e o próprio 
professor não distinguem procedimentos de avaliação realizados com 
propósito de diagnóstico de outros [...]. (SACRISTÁN, 2000, p. 312).  

 

Ao afirmar que, perante as diferentes funções da avaliação, uma tem de 

ser destacada, no caso a avaliação somativa, o autor deixa claro o peso dela no 

contexto escolar. No entanto, não distinguido as diferentes funções da avaliação, o 

que se percebe é o acúmulo de confusões perante o que é próprio de cada uma. O 

professor se vê diante de dados de diagnóstico e toma-os como sentença. Por sua 

vez, o aluno, igualmente, pode estar diante de um simples diagnóstico pontual e 

internalizar uma percepção de totalidade, consubstanciada em um eventual fracasso 

de aprendizagem. 

As diferentes funções da avaliação proposta por Bloom, Hastings e 

Madaus (1983) não são importantes apenas do ponto de vista da ação que se pode 

tomar em relação a cada uma delas. Elas também são úteis para a construção dos 

próprios instrumentos de avaliação. Vejamos por quê. 

Para esses autores, como a avaliação somativa é uma avaliação proposta 

para uma espécie de balanço, seus instrumentos devem sempre se reportar a uma 

amostra de conteúdo mais genérica, capaz de identificar pontos essenciais da 

unidade de aprendizagem, que permitam ao professor fazer inferências quanto ao 

domínio da unidade de aprendizagem como um todo. Portanto, não se pode apelar 

para a abordagem aprofundada dos conteúdos quando estivermos tratando de uma 

avaliação do tipo somativa.  

Os testes destinados à avaliação diagnóstica se reportariam aos 

conteúdos específicos de cada parte da unidade de aprendizagem, de maneira a 

identificar se o aluno domina pré-requisitos ou apresenta dificuldades de 

aprendizagem. 

Por último, os testes de natureza formativa deveriam abordar os 

conteúdos em uma profundidade maior que os somativos ou de diagnóstico. Os 

testes formativos deveriam se reportar à complexidade da unidade de aprendizagem 

como um todo, e não deveriam ser usados para classificar os alunos em séries, mas 

sim para auxiliar a regulação do processo de ensino e aprendizagem. 
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O discurso pedagógico não tem sido modesto em realçar as qualidades 

da avaliação formativa, embora permaneça essencialmente apenas como força 

discursiva. Recorrendo a Mc Donald (2003):  

 
Considero sério o pouco (ou o nenhum) uso da avaliação formativa e da 
avaliação diagnóstica dentro da sala de aula hoje em dia. Todos os 
professores são obrigados a usar a avaliação somativa, mas pouquíssimos 
usam avaliação formativa e diagnóstica. (Mc DONALD, 2003, p. 33). 

 

Assim como foi colocado em relação aos conceitos de avaliação, os 

diferentes testes, quando utilizados indiscriminadamente, podem repercutir no mau 

uso da avaliação. Infelizmente parece se confirmar, no cotidiano escolar, o uso 

quase exclusivo da avaliação e dos testes somativos, muitas vezes até sobre o 

discurso de uma prática formativa.  

Entendemos que os dois indicadores anteriormente discutidos – a) 

funções da avaliação formativa, somativa e diagnóstica, b) características dos testes 

formativo, somativo e diagnóstico – da formação Integrar para Avançar III integram-

se ao referencial deontológico do professor-avaliador, ou seja, integram-se à 

identidade profissional de quem vai atuar no contexto da sala de aula. 

Se o primeiro eixo desta formação optou por abordar as concepções de 

avaliação, o segundo eixo acentua principalmente a diferença entre a avaliação, 

enquanto conceito geral, e o instrumento de avaliação, enquanto parte desse 

processo. 

 

Caracterização de avaliação e verificação de aprendizagem – provas 

 

O segundo eixo da formação Integrar para Avançar III – caracterização de 

avaliação e verificação de aprendizagem – vem na perspectiva novamente de 

demarcar posicionamentos deontológicos fundamentais para a atuação do 

professor-avaliador.  

Da nota de aula Elaboração de Instrumentos de Avaliação, retiramos a 

transcrição: 

 
Avaliação – processo que envolve o conhecimento da realidade e suas 
transformações. Prova – instrumento de avaliação que verifica o 
desempenho do aluno em uma determinada circunstância de 
aprendizagem. (BENFATTI, s/d, p. 44). 
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A redução da avaliação aos seus instrumentos é uma prática corriqueira 

no cotidiano escolar. Isso provavelmente talvez ainda seja uma herança da 

avaliação como medida, que acentuou a importância dos instrumentos avaliativos. O 

julgamento do valor do que se avaliava e suas implicações didáticas ficavam em 

segundo plano, já que o mérito do instrumento parecia ser o aspecto mais 

importante desse processo (BONNIOL e VIAL, 2001). 

Quanto à primeira, a avaliação, os conteúdos da formação nesse item 

demonstraram a preocupação dos formadores com questões de ordem ontológicas – 

globalidade e processualidade – além de diretrizes orientadoras das práticas, como 

a regulação e o balanço. 

Existe a compreensão na literatura da avaliação de não restringir essa 

prática apenas aos aspectos essencialmente cognitivos; portanto, como processo 

global, as dimensões afetiva e motora deveriam se integrar às práticas avaliativas.  

Esse investimento, na avaliação como processo global, deu-se em razão 

do próprio desenvolvimento das teorias da aprendizagem, que passaram a 

compreendê-la como um fenômeno não estritamente cognitivo, mas também afetivo 

e social. Fernandes (2009) apresentou a seguinte síntese concernente às teorias da 

aprendizagem: 

 
 as aprendizagens são um processo ativo de construção mental e de 

atribuição de significados; [...]. 

 as aprendizagens são processos marcadamente sociais e, como tais, o 
que se aprende é determinado social e culturalmente. [...].  
 a metacognição, o autocontrole e auto-regulação das competências são 

indispensáveis para o desenvolvimento do pensamento inteligente; [...]. 

(FERNANDES, 2009, p. 34). 

 

Portanto, os processos cognitivos, sociais e afetivos se integram numa 

concepção de aprendizagem e, consequentemente, de ensino e de avaliação 

educacional. Colocando a questão como propôs Hadji (2001:16), teríamos que 

aquilo “que parece legítimo esperar do ato de avaliar depende da significação do ato 

de ensinar”.  

Reduzir a aprendizagem a seus aspectos cognitivos é se fechar para um 

mundo rico de trocas com os outros. Igualmente, é ignorar a responsabilização do 

sujeito que aprende quanto à sua capacidade de se autoavaliar.  
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Por tudo isso, a formação do professor-avaliador não pode se concentrar 

essencialmente nos aspectos da avaliação. Fernandes (2009) deixa claro que 

deveria integrar a equipe do currículo, da didática e da avaliação. 

A descrição de Perrenoud (1999) sobre o ritual das práticas escolares 

poderia ser utilizada aqui para contrapor o sentido da avaliação enquanto processo. 

Segundo o autor, no contexto escolar, a avaliação é uma atividade demarcada em 

momentos que não se comunicam como processo. Tudo se passa mais ou menos 

assim: a unidade de ensino-aprendizagem origina uma avaliação ou mais avaliações 

que, por meio das médias, promovem o balanço final, por meio da certificação ou 

classificação. 

Reproduzir essa lógica é assegurar que não há espaços para se discutir o 

processo, isto é, a ação em seus momentos de efetivação. Não existe tempo de 

paragem, de sondagem, de reflexão. Quando reproduzimos a avaliação como 

prática dispersa do processo, o sentido do julgamento fica reservado exclusivamente 

ao outro, que no caso seriam os estudantes e suas produções. 

O processo escolar envolve a gestão escolar, a gestão da sala de aula e, 

obviamente, a participação efetiva dos estudantes. Abordar a avaliação como 

processo implica reconhecer essa complexidade.  

Globalidade e processualidade exigirão das práticas avaliativas uma 

riqueza de instrumentos para além das tradicionais “provas de papel e lápis”, como 

definiu Tyler (1977), que sem dúvida alguma, pela utilização unânime nos contextos 

da maioria das nossas escolas, precisam ser legitimados. 

Se a globalidade e a processualidade se colocam como duas questões 

ontológicas incontestáveis da avaliação, a regulação e o balanço são diretrizes não 

menos importantes. Infelizmente, os sistemas escolares nem sempre conseguem se 

orientar por ambas, uns ficando mais propícios ao balanço e outros à regulação. 

Sem regular seus dispositivos, a prática de avaliação torna-se infértil, uma 

vez que tende a ignorar os pontos de tensão do projeto educativo – isto é, o que 

precisa ser melhorado, implementado ou retirado para garantir o sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem – além de reduzir as funções da avaliação à 

certificação e à classificação. 

O segundo eixo da formação Integrar para Avançar III – caracterização de 

avaliação e verificação de aprendizagem – problematizou as provas como parte da 

avaliação educacional. Como reportado anteriormente, esses dois conceitos, muitas 
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vezes, são apresentados como sinônimos, o que constituiu um grave erro, pois a 

prova, como um momento particular da avaliação, não pode ser ela mesma a própria 

avaliação. É apenas um dos instrumentos formais possíveis para coletar dados de 

desempenho escolar.  Além disso, a prova tem sido um instrumento de uso quase 

exclusivo no contexto escolar. Ignora-se assim a diversidade de atividades simples e 

que poderiam servir ao mesmo propósito de observar o desempenho dos 

estudantes, a destacar: seminários, trabalhos, estudo dirigido, visitas temáticas, 

observações; atividades, portanto, ao alcance do professor-avaliador 

(DEPRESBITERIS, 1998). 

Não se pode esquecer que, ligadas às provas, encontram-se as notas que 

sancionam o fracasso ou o sucesso escolar. Daí a responsabilidade para com estes 

instrumentos de avaliação.  

A formação Integrar para Avançar III abordou, para problematizar a 

questão das provas como instrumento de avaliação, dois indicadores: a 

fidedignidade e a validade. Esses conceitos já foram apresentados e discutidos 

anteriormente, aqui os retomamos de maneira mais geral. 

Registram-se abundantemente, na literatura da avaliação educacional, 

flutuações na correção dos trabalhos dos estudantes, o que caracteriza a falta de 

fidedignidade dos instrumentos de avaliação. Essas flutuações podem ter por causa 

problemas especificamente com o instrumento em si ou então com o próprio 

professor-avaliador, que contamina o resultado da prova com sua subjetividade.  

Esse conceito implica, para o professor-avaliador, zelar pela criação de 

instrumentos fidedignos, isto é, capazes de manter a estabilidade do que se propõe 

avaliar, independentemente de quem os aplicar e do tempo em que aplicar. 

A fidedignidade é parte de outra característica dos testes, que é a 

validade, a capacidade do teste em comprovar a eficiência do que se propôs fazer. 

Desse modo, todas as funções da avaliação deveriam ser comprovadas a posteriori, 

para saber se um teste realmente seria válido, isto é, se possuiria validade.   

A formação destacou três tipos de validade: concorrente, preditiva e de 

conteúdo. A última tem sido colocada pela literatura como uma das mais importantes 

e de repercussão direta no contexto escolar. A validade de conteúdo implica 

expressar, nos instrumentos de avaliação, amostras significativas do plano de 

ensino, isto é, que realmente se destaquem os assuntos mais expressivos da 
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unidade de aprendizagem; que se mantenha coerência entre conteúdo ensinado e 

conteúdo avaliado.  

Discutimos, anteriormente, que cada instrumento de avaliação formativa, 

somativa e diagnóstica deveria se reportar a uma perspectiva do conteúdo de forma 

diferenciada: da abrangência à especificidade. Essa também é uma perspectiva de 

encarar a validade de conteúdo.  

Nessas circunstâncias, coloca-se ao professor-avaliador, também como 

competência deontológica, julgar que o conteúdo de cada instrumento, para fins de 

avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa, no contexto do 

programa de ensino, tenha sido contemplado.    

 

Elaboração de instrumentos e verificação de aprendizagem 

 
O terceiro e último eixo da formação Integrar para Avançar III – 

elaboração de instrumentos e verificação de aprendizagem trouxe a perspectiva 

ainda dos instrumentos de avaliação, mas de maneira a apresentar uma tecnologia 

pedagógica para sua produção. 

A taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, Hastings e Madaus 

(1983), juntamente com o dispositivo denominado tabela de especificação, passa a 

constituir a essência do plano normativo neste ponto da formação. Encerrou o 

conteúdo deste eixo a pragmática da elaboração de itens. 

Por taxonomia dos objetivos educacionais, devemos compreender um 

sistema de classificação a partir de determinados critérios. Três domínios 

concernentes à natureza dos objetivos foram propostos pela taxonomia de Bloom, 

Hastings e Madaus (1983): domínio cognitivo, domínio afetivo e domínio motor. A 

ênfase nesta formação foi a discussão dos objetivos cognitivos. 

A taxonomia dos objetivos educacionais foi colocada como aporte à 

avaliação da aprendizagem, no sentido de que eles poderiam auxiliar o professor-

avaliador em três aspectos básicos: a) definição clara dos objetivos, b) 

transcendência dos objetivos do nível de conhecimento, c) estabelecimento da 

relação entre objetivos e conteúdos.    

A definição de objetivos educacionais, portanto, torna-se de suma 

importância para o plano de ensino, uma vez que eles deverão orientar as 

estratégias de ensino e também as formas mais adequadas de avaliação. 
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Como ponto estratégico do processo de ensino-aprendizagem, a definição 

de objetivos educacionais recebeu, na análise de Tyler (1977), que definitivamente 

influenciou a taxonomia de Bloom, Hastings e Madaus (1983), três formas de 

apresentação.  

A primeira sugeria que os objetivos fossem apresentados de maneira a 

expressar os conteúdos disciplinares. A segunda, que os objetivos educacionais 

fossem apresentados de maneira a expressar os comportamentos esperados dos 

estudantes. Por fim, a terceira, que, na visão do autor, seria a mais útil, que adotava 

uma perspectiva de conciliação entre os conteúdos e os comportamentos 

esperados. 

A formação Integrar para Avançar III adotou a taxonomia de Bloom, 

Hastings e Madaus (1983), que expressa claramente a terceira forma de 

apresentação dos objetivos. Sua particularidade é zelar pela clareza na definição 

deles. 

Segundo essa taxonomia, os objetivos educacionais para o domínio 

cognitivo foram classificados em seis níveis de complexidade. Do mais simples para 

o mais complexo, esses comportamentos expressavam: a) conhecimento, b) 

compreensão, c) aplicação, d) análise, d) síntese e e) avaliação. 

Em relação à prática do professor-avaliador, a importância dessa 

categorização dos objetivos é simples de entender.   

A primeira razão seria manter a coerência entre o que se ensina e o que 

se avalia. Ao adotar tanto a primeira como a segunda forma de apresentação dos 

objetivos, o risco de flutuação entre os objetivos de ensino e os objetivos de 

avaliação seria maior, isto é, não se poderia, na perspectiva de ensino, abordar um 

conteúdo em um nível de conhecimento e, na avaliação, cobrar esse mesmo 

conteúdo em outro nível como aplicação, análise, síntese ou outro qualquer. 

A segunda razão diz respeito à ruptura com uma prática de ensino 

essencialmente assentada na memória e expressa a partir de objetivos no nível do 

conhecimento.  

A organização desses objetivos poderia tornar-se uma tarefa complicada, 

haja vista a vastidão dos conteúdos curriculares da maioria das nossas escolas. A 

sugestão de organizar esses objetivos está assentada no conceito de tabela de 

especificação. 
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Pasquali e Alves (1999) a conceituaram como uma matriz de duas 

entradas – conteúdos e comportamentos. Como dispositivo educacional, ela é capaz 

de permitir a seus utilizadores uma referência explícita do que se pretende ensinar e 

avaliar. Segundo Bloom, Hastings e Madaus (1983):  

 
Existem vários caminhos para elaboração de modelos úteis de instrução e 
avaliação. [...] Na abordagem de Tyler temos um terceiro método básico 
para a organização de um programa: a construção de uma tabela de 
especificações, [...]. (BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 1983, p. 32). 

 

Essas tabelas ficaram mais conhecidas no contexto brasileiro a partir da 

criação das avaliações externas em larga escala, nas quais essas tabelas passaram 

a ser denominadas de matrizes de referência.  

A tabela de especificação proposta para a formação Integrar para 

Avançar III apresentava o formato geral apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Tabela de Especificação 
 

 
Tabela de Especificação 

 

Módulo Conhecimento Compreensão Aplicação Análise Síntese Avaliação 

Conteúdo  

(1) 

      

Conteúdo 

(2) 

      

Conteúdo 

(3) 

      

Conteúdo 

(n) 

      

Fonte: Formação Integrar para Avançar III. Adaptado pelo autor (2014). 

 

O uso de uma tabela de especificação obriga o trabalho didático, um 

esforço de interpretação dos documentos curriculares (do livro didático, 

principalmente), o que torna o trabalho docente uma atividade dinâmica, ou seja, de 

criação do chamado currículo real, em relação ao currículo prescritivo. 
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Também discutimos anteriormente a validade de conteúdo como a 

principal qualidade de um teste. A tabela de especificação mostra-se útil como um 

instrumento de percepção da cobertura dos conteúdos da unidade de aprendizagem. 

Uma tabela de especificação, nesses termos, comprova sua utilidade 

tanto em relação ao ensino, como em relação à própria avaliação, que deve sempre 

se reportar ao processo de ensino. 

A criação de instrumentos de avaliação fechou o conteúdo desta 

formação. Dois pontos foram destacados: os tipos de testes – múltipla escolha, 

verdadeiro/falso, emparelhamento, complementação de sentença e ensaio – e as 

recomendações técnicas para sua elaboração. 

 

Organização 

 
A formação Integrar para Avançar III organizou-se em torno de três 

estratégias de ensino: seminários, oficinas e visitas às escolas participantes. 

Os seminários introduziram as questões gerais ou teóricas das diversas 

temáticas da formação – avaliação, planejamento e ética. As oficinas aproximaram 

as temáticas gerais dos contextos reais das escolas – o planejamento de ensino e 

os instrumentos de avaliação estiveram no foco dessa estratégia. As visitas dos 

formadores às unidades escolares se propuseram a constituir alguma espécie de 

acompanhamento da formação durante o processo. 

A integração das três estratégias reforça a perspectiva de formação para 

além das prescrições essencialmente teóricas, consubstanciadas em discutir 

temáticas atuais, ou seja, em apresentar conteúdos sem discutir com a comunidade 

escolar o objeto da formação ou disponibilizar formas de apoio aos educadores 

durante e depois da formação.  

Perrenoud e Thurler (2009) apontaram diversas razões para a ineficácia 

das formações, a destacar: a carga horária insipiente, a ausência de vínculo com o 

projeto pedagógico da escola, professores sem apoio dos formadores após o 

término da formação, entre outras. Portanto, ao reunir estas três estratégias – 

seminários, oficinas e visitas – saiu-se um pouco do modelo de formação que 

privilegia essencialmente seminários e a apresentação de temáticas atuais. 

 

Participação dos atores 
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Esta formação não restringiu a participação dos diversos educadores, 

logo, não foi direcionada apenas aos professores das escolas participantes. 

Diretores, coordenadores pedagógicos e professores puderam frequentar o curso. É 

fato que o público de professores esteve mais representado numericamente e em 

relação à abrangência das escolas. 

 
Formação – Elaboração de Itens e Matrizes de Referência para os Exames 

Supletivos da Educação de Jovens e Adultos (2009) 

 
O projeto intitulado Elaboração de Itens e Matrizes de Referência para os 

Exames Supletivos da Educação de Jovens e Adultos (2010) foi promovido na 

jurisdição da SEFOR, pela equipe do Núcleo de Formação (NUFOR). 

A formação para este projeto ocorreu no período de julho a outubro de 

2009, totalizando uma carga horária de 120 horas/aula. 

Segue-se a análise desta formação, a partir dos tópicos: referencial de 

competências, conteúdo, organização e participação dos atores. 

 
Referencial de competências - centralidade no paradigma docimológico 

 
A perspectiva instrumental caracterizou acentuadamente esta formação. 

Por mais que se tenha observado esforços em apresentar um quadro de referência 

conceitual da avaliação, o caráter instrumental predominou. Não se observam nos 

documentos indícios provocadores de discussão mais refinada em torno dos 

instrumentos de avaliação, a destacar: diversidade, função, contexto da utilidade, 

qualidade pedagógica como validade de conteúdo, por exemplo.  

 
Conteúdo 

 
O conteúdo desta formação, assim como seus principais indicadores, 

estão descritos no Quadro 7 a seguir23. 

 

 

 

                                                      
23 Vide em anexo: notas de aula Formação - Elaboração de Itens e Matrizes de Referência para os 
Exames Supletivos (2009). 
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Quadro 7 – Conteúdos e Indicadores da Formação - Elaboração de Itens e Matrizes 
de Referência para os Exames Supletivos  

 

CONTEÚDO INDICADORES 

 

 

CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 Avaliação e implementação do 

currículo por competências 

 A avaliação e corresponsabilidade de 

atores 

 Limites das provas como 

instrumentos de avaliação 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA 

 

 Conceito 

 Utilidade 

 Estrutura 

 

 

ELABORAÇÃO DE ITENS 

 O perfil do elaborador de itens 

 O item e suas partes 

 Etapas de elaboração de itens 

 Recomendações para elaboração de 

itens 

 Análise de itens 

 Roteiro para elaboração de itens 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 
A especificidade deste projeto – elaboração das provas para exames da 

Educação de Jovens e Adultos, ano 2010 – assim como a formação docente 

inerente a ele, deixou claro seu caráter técnico ou instrumental, voltado para uma 

prática, para um “saber fazer”, o que distanciou esta formação de um projeto 

propriamente de escola, voltado diretamente para seu projeto político-pedagógico. 

Os conteúdos apresentados no Quadro 7 indicam os tópicos Matrizes de 

Referência e a Construção de Itens como principais assuntos abordados na 

formação. Já o tópico Concepção de Avaliação é apenas apresentado, sem 

descrever ou discutir detalhadamente indicadores consagrados pela literatura da 

avaliação, como na formação anteriormente descrita. 

O bloco de conteúdos expressos pelo título Concepção de Avaliação 

apresentou três indicadores importantes, quando se pensa na identidade do 

professor-avaliador, a saber: 1) avaliação e implementação do currículo por 
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competências; 2) avaliação e corresponsabilidade de atores; 3) limites das provas 

como instrumentos de avaliação. 

Assim encontramos, para o indicador 1) avaliação e implementação do 

currículo por competência, a seguinte transcrição:  

 
Qual o papel da avaliação num processo de implementação curricular que 
toma como ponto de partida o desenvolvimento de capacidades e 
competências fundamentais para o exercício da cidadania e coloca em 
relevância o contexto social em que se produz a aprendizagem dos alunos? 
(NOTA DE AULA, SEDUC-CE, 2010). 

 

Aqui, mais uma vez, a concepção do ensino por competências aparece 

como proposta de inovação curricular; portanto, transcendente a avaliação 

propriamente dita.  

Essa inovação proposta para o novo Ensino Médio, no contexto da nova 

LDB/96, como vimos, defende que formar para cidadania é mais que formar para o 

trabalho e para o ingresso no ensino superior. A condição para tal feito seria 

desenvolver uma proposta de ensino que, no lugar do conteúdo técnico ou 

propedêutico, investisse no desenvolvimento das capacidades cognitivas com as 

quais construímos os conhecimentos.  

Sem nos determos nos pormenores dessa questão – avaliação e currículo 

por competências – importa agora apenas retomar a noção de competência, que 

tem servido de referência para os textos legais como, por exemplo, parâmetros 

curriculares e fundamentação pedagógica das avaliações externas em larga escala 

e que, de alguma forma, repercute no sistema de referência do professor-avaliador.  

Tudo indica que essa noção parece mesmo estar assentada no 

desenvolvimento dos objetivos cognitivos com os quais a construção do 

conhecimento se efetiva. Vimos, na descrição da formação anterior, a taxonomia dos 

objetivos cognitivos de Bloom (1983) e a tabela de especificação como dispositivos 

operacionais dessa proposta de planificação curricular. Posteriormente, veremos 

que a formação retoma a essa ideia ao descrever o bloco de conteúdos referentes à 

matriz de referência. 

O indicador 2) avaliação e corresponsabilidade de atores, ainda do bloco 

de conteúdos Concepção de Avaliação, apresentou a ideia de relativizar o peso da 

avaliação entre seus diferentes corresponsáveis: 
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[...] a avaliação não se refere apenas ao desempenho do aluno num dado 
momento, mas envolve também o trabalho do professor, da escola e do 
sistema de ensino [...]. (NOTA DE AULA, SEDUC-CE, 2010). 

 

A apresentação desse indicador, infelizmente, não veio acompanhada de 

uma proposta de discussão mais detalhada sobre o tema; ficando os assuntos 

matriz de referência e elaboração de itens como principais conteúdos da formação. 

O mesmo fato aconteceu com o indicador 3) limites das provas como 

instrumentos de avaliação, no qual onde encontramos: 

 
Romper com a ideia de que as provas indicam os alunos que fracassam e 
os que têm êxito na aprendizagem e refletir se, em muitos casos, não serão 
os próprios procedimentos de avaliação os responsáveis pelo fracasso 
escolar dos alunos. (NOTA DE AULA, SEDUC-CE, 2010). 

 

Mais um excelente indicador do repertório deontológico do professor-

avaliador que não foi explorado pela formação, muito voltada para a discussão 

técnica da matriz de referência e da construção de itens como um referencial 

estático. Esses assuntos, temas do segundo e terceiro blocos de conteúdos, 

dominaram a presente formação. 

Os conceitos tabela de especificação e taxonomia dos objetos cognitivos 

aparecem aglutinados no conceito de matriz de referência, muito utilizado pelos 

modelos de avaliação externa em larga escala. Conceitualmente, o texto da nota de 

aula da formação destaca: 

 
A matriz de referência é um documento que dispõe sobre Eixos, Temas e 
Descritores definidos para elaborar materiais didáticos e avaliações. Em 
linhas gerais, a Matriz de Referência precisa contemplar o domínio e o uso 
de diferentes linguagens, conceitos específicos e processos como: 
selecionar, organizar e comparar dados e informações; estabelecer relações 
entre fatos, fenômenos e diferentes contextos sociais e políticos; [...]. 
(NOTAS DE AULA, SEDUC-CE, 2010).  

 

Esse conceito de matriz de referência adotado pela formação implica 

reconhecer, como objetivos precípuos desse documento, a organização dos 

conteúdos curriculares, a transparência e a legitimidade do processo avaliativo. No 

entanto, para a perspectiva de formação do professor-avaliador, esse conceito, 

nessa formação, mostrou-se restritivo e monótono; de uso mesmo utilitarista; sem 

revelar a essência desse documento, que é a de ser um referencial construído na 

perspectiva de uma atividade processual e de negociação entre profissionais 

envolvidos com o programa de ensino. 
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A forma das Matrizes e Itens pareceu estar para além do processo de 

referencialização. Como se o problema posto para a avaliação fosse estruturar 

essencialmente a arquitetura do programa de ensino a partir dos Eixos, Temas e 

Descritores das matrizes e estruturar os Itens a partir do comando, suporte e 

distratores. Estes são importantes, não resta dúvida, mas, para a prática do 

professor-avaliador, uma apresentação nesses moldes pode tomar a forma de 

estereótipos, de modismos pedagógicos. 

É nesse ponto que emerge a identidade do professor-avaliador. Alguém 

que conhece para além da estrutura técnica dos instrumentos de avaliação: 

conhecedor da forma, mas também do conteúdo e das diferentes nuanças dos 

instrumentos de avaliação.  

 

Organização 

 
Os seminários e as oficinas constituíram as estratégias desta formação. 

Não houve, como na formação anterior, a devolutiva dos formadores posteriormente 

à formação. 

O seminário serviu para introdução à temática da avaliação educacional 

como proposta no bloco de conteúdos 1. As oficinas constituíram o momento de 

exercitar a construção de itens e matrizes de referência, conforme o modelo das 

avaliações externas em larga escala. 

 

Participação dos atores 

 
Sem ter por objetivo um projeto propriamente de escola, mas a 

construção de provas para os Exames Supletivos da Educação de Jovens e Adultos, 

esta formação teve como participantes um reduzido grupo de professores 

especialistas nas diferentes disciplinas do currículo da educação básica.  

 
Formação – Elaboração de Itens  

 
Esta formação foi realizada no contexto do Programa Aprender pra Valer, 

linha professor aprendiz, com ação voltada para a formação entre pares e com o 

objetivo de: 
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[...] incentivar os professores da rede estadual de ensino a colaborarem, em 
caráter especial [esporádico], na formação de outros professores através de 
publicação de suas experiências e reflexões. (PLANO DE ATIVIDADES, 
SEDUC-CE, 2010). 

 

A ideia da formação entre pares busca estrategicamente que um grupo, 

após receber treinamento da Secretaria de Educação, atue como multiplicador na 

instituição escolar de origem. 

Segue-se a análise desta formação a partir dos tópicos: referencial de 

competências, conteúdo, organização e participação dos atores. 

 

Referencial de competências - centralidade no paradigma docimológico 

 
O sumário do Guia de Elaboração de Itens (2010), referência básica desta 

formação, deixa explicita a caracterização da formação. Seus títulos dão destaque 

primeiro aos conteúdos: matriz de referência, perfil do elaborador, itens e suas 

partes, recomendações para elaboração de itens. O segundo bloco de conteúdos 

põe em relevo os critérios de revisão de itens e divide-se em: quanto aos suportes, 

quanto aos itens, quanto aos enunciados, quanto às alternativas e quanto aos 

gabaritos. 

 

Conteúdo 

 
O conteúdo do Quadro 8 revela a característica instrumental da formação. 

Não se apresentou qualquer questão de natureza conceitual ou metodológica da 

avaliação.  

 

Quadro 8 – Conteúdos e Indicadores da Formação Elaboração de Itens  
 

CONTEÚDO INDICADORES 

 
MATRIZ DE REFERÊNCIA 

 Conceito 
 Utilidade 
 Estrutura 

 
ELABORAÇÃO DE ITENS 

 
 

 O perfil do elaborador de itens 
 O item e suas partes 
 Etapas de elaboração de itens 
 Recomendações para elaboração 

de itens 
 Análise de itens 
 Roteiro par elaboração de itens 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014).                   
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Houve a preocupação de contemplar a arquitetura das matrizes de 

referência e dos itens, isto é, sua forma. 

 

Organização 

 
A aposta da formação por meio de seminários e oficinas, assim como pela 

valorização dos conteúdos matriz de referência e elaboração de itens, foi 

incorporada a esta formação. A novidade aqui ficou por conta da introdução da 

perspectiva dos participantes tornarem-se multiplicadores da formação no contexto 

escolar. 

 

Participação dos atores 

 

Sem restringir a participação de educadores quanto ao cargo ocupado 

nas escolas, ou seja, ficando facultada a professores, diretores e coordenadores 

pedagógicos, esta formação teve como principais participantes professores do 

ensino médio.  

 

Referencial de competências 

 
Percebemos, nesta última formação, mais uma vez, o caráter 

essencialmente técnico da avaliação e da construção de instrumentos de avaliação. 

O referencial de competências posto ao professor-avaliador aparece isolado de uma 

discussão teórica mais ampla. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DEONTOLÓGICA 

DO PROFESSOR-AVALIADOR 

  

 
A avaliação educacional, no contexto brasileiro, ganha visibilidade a partir 

da emergência dos modelos de avaliação externa em larga escala, ocorrida na 

década de 1990, a destacar: ENEM e SAEB. Essa visibilidade tem impulsionado 

discussões das práticas avaliativas como cultura do cotidiano escolar, isto é, da 

própria avaliação interna de desempenho estudantil, realizada pelos professores. 

Isso nos conduziu ao objeto desta pesquisa: o professor-avaliador. Dois eixos 

nortearam o problema da pesquisa: a identidade deontológica e a formação 

continuada em avaliação, na esfera do sistema escolar.  

Interessarmo-nos pela identidade do professor-avaliador torna-se urgente 

na medida em que a escola passa a ter cada vez mais importância na condução do 

processo avaliativo dos estudantes. Quando falamos em identidade deontológica, 

estamos considerando um conjunto de deveres inalienáveis do professor em relação 

a essa etapa do processo ensino. 

Esses deveres, uma vez elaborados pelo campo teórico da avaliação, 

colocam-se como referenciais que o contexto prático deverá discutir nos seus 

programas de formação inicial ou continuada. 

A análise do Programa Aprender pra Valer nos indica que a avaliação 

educacional é um ponto nuclear da política de governo da Secretaria Estadual de 

Educação do Ceará (SEDUC-CE), com destaque para o Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). No entanto, em relação à 

formação continuada em práticas avaliativas destinadas ao professor, não se 

observa o mesmo tratamento dispensado à avaliação externa em larga escala. 

Em face da problematização apresentada anteriormente, o objetivo geral 

e os objetivos específicos desta pesquisa são os que se seguem na recapitulação a 

seguir. 

Delimitamos como objetivo geral discutir a identidade deontológica do 

professor-avaliador no contexto da avaliação externa em larga escala (modelo 

ENEM, SAEB e SPAECE) e a avaliação interna de desempenho escolar. 

Com efeito, desse objetivo pudemos identificar que, por mais que a 

avaliação externa em larga escala não seja propriamente o campo de atuação do 
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professor-avaliador, ela exerce influência sobre sua identidade deontológica ao 

indicar que, no espaço escolar, hão de se discutir alguns dos seus principais 

indicadores, como discriminação e dificuldade dos itens, matriz de referência e 

taxionomia dos objetivos educacionais cognitivos, como identificamos nos 

documentos do Programa Aprender pra Valer. 

A propagação dos modelos de avaliação externa em larga escala pelos 

diversos estados do país confirma o interesse e a credibilidade nessas avaliações 

que, por sua vez, servem de referência para muitos programas ou diretrizes 

educacionais. O Programa Aprender Pra Valer, por exemplo, indica a avaliação 

externa em larga escala como principal agente da gestão do sistema, da gestão da 

escola e da gestão sala de aula. Anuncia, em outras palavras, que a cultura da 

avaliação deve ser valorizada nesses três espaços por meio da avaliação de 

sistemas, da avaliação institucional da escola e da avaliação de desempenho dos 

alunos feita pelos professores.  

No âmbito do primeiro objetivo especifico, o paradigma docimológico nos 

permite identificar os deveres do professor-avaliador na perspectiva dos 

instrumentos de avaliação e da instabilidade dos avaliadores com as correções. Daí 

a importância dos programas de formação.  

No âmbito do segundo objetivo especifico, a formação do professor-

avaliador baseada no paradigma pedagógico situa a formação desse profissional em 

um quadro complexo da abordagem sistêmica anunciada inicialmente por Tyler 

(1977) e confirmada por Bloom, Hastings e Madaus (1983), Perrenoud (1999; 2000; 

2002), Hadji (1994; 2001), expoentes da pedagogia por objetivo e da avaliação 

formativa; portanto concebido como uma formação doutrinária, porque vai além de 

uma prescrição técnica para se aproximar do sistema didático e do próprio sistema 

de ensino.  

É possível afirmar, da análise desses paradigmas, que o paradigma 

pedagógico não nega a importância de muitos dos conceitos criados pelo paradigma 

docimológico.  Isso sugere discutir a multirreferencialidade como proposta de 

formação do professor-avaliador, como indicado por Bonniol e Vial (2001). Implica, 

pois, problematizar diferentes autores e seus modelos de avaliação, instrumentos, 

produtos e processos educacionais.  
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O terceiro objetivo específico contempla a formação do professor-

avaliador no contexto do sistema escolar e elege o Programa Aprender pra Valer da 

SEDUC-CE e suas linhas de ação como objeto de análise.  

O problema da avaliação educacional não está encerrado apenas no 

âmbito do sistema didático, que tende a responsabilizar exclusivamente o professor 

por essa tarefa. O sistema de ensino exerce sua influência sobre como pode se 

organizar a unidade escolar, para responder satisfatoriamente às exigências de uma 

prática avaliativa profissional. O sistema didático considera inseparável a avaliação 

dos demais elementos do processo de ensino. Ao sistema de ensino, é imputada a 

corresponsabilidade pela profissionalização do trabalho docente e escolar. 

A responsabilidade por formação em práticas avaliativas merece cuidados 

por duas razões, principalmente.  A primeira é a ausência constatada, pela literatura 

da área, dessa temática durante a formação inicial dos professores. A segunda diz 

respeito à formação continuada oferecida pelo sistema de ensino, a qual, muitas 

vezes, é a única fonte que esses profissionais terão para se aproximarem das 

discussões emergentes da área. Daí a importância do que se discute, ou seja, do 

conteúdo dessas formações.  

Ao compararmos as três formações no âmbito da SEDUC-CE – Integrar 

para Avançar III, Elaboração de Matrizes de Referência para Exames Supletivos da 

Educação de Jovens e Adultos e Elaboração de Itens – percebemos que a primeira 

mantém maior coerência com o sistema de referência discutido pelo paradigma 

pedagógico da avaliação educacional, porque seus conteúdos situaram a avaliação 

numa perspectiva epistemológica, ontológica e metodológica; enquanto as duas 

últimas formações aproximaram-se mais do paradigma docimológico, uma vez que 

situaram a avaliação numa perspectiva essencialmente ligada aos instrumentos. 

O interesse desta pesquisa em problematizar a identidade do professor-

avaliador coloca-se como urgente, uma vez que formações promovidas pelo sistema 

escolar têm emergido no contexto da euforia pelos modelos de avaliação externa em 

larga escala, como iniciativa de tornar a avaliação parte da cultura educacional 

brasileira. Essas formações apresentam, explícita ou implicitamente, referenciais que 

podem vir a se tornar “lugar comum”, como nos advertiu Silva (2008). A descrição 

dos resultados que se segue envolve essencialmente esse conceito. 

Não foi sem razão que, por circunstância do aparecimento do conceito de 

Matriz de Referência, controvérsias espalharam-se entre estudiosos da avaliação 



140 
 

educacional. Alguns argumentos colocaram em questão a restrição curricular dos 

programas de ensino, a mecanicidade da descrição de objetivos educacionais 

complexos; todavia olhamos para esses documentos na perspectiva do sistema de 

referência deontológica do professor-avaliador. 

Matriz de Referência e Elaboração de Itens aparecem como assuntos 

centrais em diversos documentos oficiais que justificam a relevância da avaliação no 

âmbito do sistema escolar e da própria escola, isto é, da avaliação de desempenho 

dos estudantes. Estes, por sua vez, passam a integrar também o referencial de 

competências deontológicas imputado ao professor-avaliador em programas de 

formação continuada, como no caso do Programa Aprender Pra Valer/Professor 

Aprendiz. 

A análise do conceito de matriz de referência em diversos documentos 

oficiais – relatórios pedagógicos, eixos cognitivos e fundamentação teórico-

metodológica – indica uma perspectiva de restrita fertilidade pedagógica para o 

sistema de referência deontológica do professor-avaliador, pois essas matrizes são 

apresentadas como elementos do currículo prescrito ou do currículo apresentado24 

ou, ainda, como o referencial de avaliação. Isso significa, entre outras coisas, que 

esses dispositivos pedagógicos constituem-se como instrumentos dados a priori, isto 

é, como mediadores curriculares tais qual um livro-texto que se escolhe, ou qualquer 

outro mediador curricular. Essa mesma ideia apareceu nas três formações em 

avaliação educacional promovidas pela SEDUC-CE.  

Esse conceito comercial para as matrizes – algo que pode ser 

conseguido, comprado – empobrece-as como dispositivo educativo, porque passa a 

representar um produto, e não um processo. Produto que pode ser usado em 

qualquer contexto escolar, em qualquer situação de ensino, sem que tenha sido 

analisado, transposto didaticamente e avaliado. 

Esses documentos apresentam o mesmo conceito de matriz de referência 

assentado em um discurso acentuadamente técnico. Destaca-se que o objetivo 

explícito dela é dar transparência ao processo de criação e correção das provas. A 

pedagogia por objetivo de Bloom, Hastings e Madaus (1983), Tyler (1977) trabalha a 

                                                      
24 Segundo Pacheco (2005), o desenvolvimento curricular é formado por algumas fases, a destacar: 
a) currículo prescrito (nível mais geral, por exemplo, planos curriculares e programas oficiais), b) 
currículo apresentado (nível dos mediadores curriculares: livro didático, CD-roms, programas 
televisivos entre outros), c) currículo programado, d) currículo planificado ou currículo real (o que é 
efetivamente posto em prática pelo trabalho do professor, após sua interpretação e seleção do 
currículo prescrito e do currículo apresentado).   
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ideia de tabela de especificação não apenas como um instrumento para tornar um 

teste transparente, legítimo, mas como um instrumento da gestão do ensino, da 

unidade de aprendizagem; portanto para além da avaliação de desempenho do 

estudante.  

Esclarecemos, como limite desta pesquisa, que não foi pretensão 

resgatar o histórico das formações em avaliação educacional promovidas pela 

SEDUC-CE. Atentamos para o significado da discussão que ora se fortalece em 

torno da avaliação no contexto escolar, da possibilidade de algumas dessas 

formações contribuírem com o repertório deontológico do professor-avaliador e da 

escola conceber, desenvolver ou aperfeiçoar seu próprio sistema de avaliação.  

Estudar o tipo de formação continuada clássica (CANDAU, 1997, apud, 

BONAMINO, FRANCO e SZTAJN, 2003) – caracterizada por um fluxo de informação 

que surge nos centros de educação ou gestão (universidades e secretarias de 

educação) e que se difunde para as unidades escolares – permitiu-nos, sobretudo, 

observar o vínculo que as escolas desenvolvem com as universidades, os institutos 

de ensino e as secretarias de educação. 

Esse envolvimento interinstitucional – escolas-institutos-universidades – 

como espaço de formação, contribui com o aumento do referencial centrado na 

escolha individual de cursos pelos professores. Esse componente da formação 

fertiliza o sistema de trocas de experiências entre pares, o que acaba por propiciar 

aos professores o estranhamento necessário para perceber onde a inércia se 

instalou nas práticas pedagógicas (PERRENOUD, 2000). 

Logo, analisar as iniciativas de formação continuada docente em nível do 

sistema de ensino assume também a relevância de apontar a corresponsabilidade 

dessa esfera educativa com a qualificação dos serviços educacionais nos contextos 

escolares. Isso implica também compreender como se devolve e se acolhe a 

formação contínua dos professores nos espaços institucionais.  

Com o peso atualmente creditado às escolas como centro das inovações 

e reformas educacionais, a avaliação precisará ser discutida dentro de um projeto de 

escola e não apenas como uma questão de formação individual dos professores ou 

de qualquer outro ator do sistema escolar. O risco de se tornar improdutivo o 

investimento em tal modo de formação é pertinente, na medida em que os projetos 

educativos são essencialmente projetos interdisciplinares e interdependentes.  
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A diversidade de autores que enfaticamente mencionaram a importância 

da escola como unidade central do processo avaliativo (BLOOM, HASTINGS e 

MADAUS, 1983; AFONSO, 2000; ESTRELA e NÓVOA, 1993) nos sugere que não 

se pode rechaçar a responsabilização dos sistemas de ensino pela formação dos 

professores e das equipes pedagógicas escolares.  

A intencionalidade da avaliação externa em larga escala de destacar o 

valor da cultura avaliativa no contexto escolar ainda é relativa, na medida em que 

pouco se fez para avançar na formação do professor-avaliador. Anuncia-se a 

importância da escola como cenário da mudança das práticas avaliativas, mas não 

se ousa modificar a organização do trabalho docente e do sistema didático para 

implementar um projeto nesse sentido, o que coloca a cultura da avaliação como 

uma espécie de currículo oculto, uma vez que há privação ou marginalização de 

muitos conteúdos que a origem e o desenvolvimento teórico da avaliação trataram 

de produzir. O sistema de referência deontológica do professor-avaliador é um 

deles. 

A identidade do professor-avaliador é esposada por diversos autores 

como Hadji (1994), Perrenoud (1999) e Barlow (2006). Não se trata de um terno 

ufano. A justificativa é simples: apenas se pretende reforçar a identidade do 

professor e seu profissionalismo quanto à prática da avaliação, visto que 

inicialmente – no contexto paradigma docimológico – a avaliação educacional 

desenvolve-se enquanto área específica, mas se mantém como conhecimento 

especializado de poucos – o avaliador externo – durante longo tempo da sua 

evolução teórica. Conseguiu-se colocar em evidência os grandes problemas da 

avaliação no contexto escolar, dos quais muitos eram imputados aos professores, 

sem, no entanto, responder à demanda da profissionalização do professor nessa 

área. Isso equivale a confirmar o que Bonniol e Vial (2001) consideram como 

assumir a responsabilidade do professor-avaliador, ao mesmo tempo em que se 

acentuam as críticas em relação à sua atuação no tocante à avaliação do ensino-

aprendizagem. Todavia a afirmação da identidade do professor-avaliador não 

significa a demarcação de um duelo com o avaliador externo.  

Essa busca pelo referencial deontológico do professor-avaliador não pode 

ser confundida ou restrita à busca por um instrumento avaliativo dado a priori ou 

estereotipado. O referencial de competências do professor-avaliador compõe-se de 

questões de natureza ontológica, epistemológica e metodológica. A partir delas, o 
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próprio professor-avaliador conceberá seu dispositivo avaliativo ou referencial de 

práticas, criado em seu ineditismo, porque ele depende de escolhas 

contextualizadas.  

A afirmação da identidade deontológica do professor-avaliador não 

intenciona travar qualquer disputa ideológica entre os profissionais atuantes na 

avaliação educacional. Trata-se mais de superar o obstáculo epistemológico criado 

pelo papel imputado à escola como unidade central do processo avaliativo dos seus 

estudantes.  

Inverte-se a posição do protagonismo, no contexto escolar, mas mantém-

se a condição dialógica entre a prática do avaliador externo e a prática do professor-

avaliador. O referencial de competências do professor-avaliador engendra 

necessariamente a abertura ao objeto da avaliação externa e ao objeto da avaliação 

institucional. Não se trata de reforçar dicotomias ou maniqueísmos. 
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1. Lei nº 14190, de 30 de julho de 2008. 
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LEI Nº14.190, de 30 de julho de 2008. 

CRIA O PROGRAMA APRENDER 

PRAVALER QUE DESENVOLVERÁ 

AÇÕES ESTRATÉGICAS COMPLE- 

MENTARES PARA O FORTALE- 

CIMENTO DA APRENDIZAGEM 

DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

E SUA ARTICULAÇÃO COM A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA. 

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  CEARÁ  Faço  saber  que  a 

Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º Fica instituído o Programa Aprender Pra Valer por meio 

do qual o Estado, no cumprimento de suas responsabilidades 

constitucionais dispostas no art.211, §3º da Constituição Federal, 

desenvolverá ações estratégicas complementares de fortalecimento do 

ensino médio. 

Art.2º O Programa Aprender Pra Valer tem por finalidade a 

elevação do desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio, com 

vistas à aquisição dos níveis de proficiência adequados a cada série/ano, bem 

com a articulação deste nível de ensino com a educação profissional e 

tecnológica. 

Art.3º O Programa Aprender Pra Valer se efetivará por meio 

das seguintes ações: 

I – Superintendência Escolar - consiste no desenvolvimento de 

estratégias  de  acompanhamento  da  gestão  escolar  com  foco  no 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico e na aprendizagem do aluno; 

II  –  Primeiro,  Aprender  -  consiste  na  consolidação  de 

competências avançadas de leitura e de raciocínio lógico-matemático, 

utilizando   materiais   complementares   de   ensino-aprendizagem 

especialmente elaborados para este fim; 

III – Professor Aprendiz – consiste em incentivar professores 

da rede a colaborarem com o Programa, em caráter especial, na produção 

de material didático-pedadagógico, na formação e treinamento de outros 

professores e na publicação de suas experiências e reflexões. 

IV – Avaliação Censitária do Ensino Médio – consiste na 

ampliação do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do 

Ceará – SPAECE, para operacionalização de avaliações externas anuais, 

de todos os alunos das três séries do ensino médio, tendo em vista o 

acompanhamento do progresso acadêmico de cada aluno, de forma a 

orientar ações de melhoria a serem implementadas pelas escolas, pelos 

professores e pelos próprios alunos. 

V – Pré-Vest – consiste no apoio à continuidade dos estudos 

com vistas ao ingresso no ensino superior. 

VI – Articulação do Ensino Médio à Educação Profissional – 

consiste na oferta, a estudantes e egressos do ensino médio, de melhores 

oportunidades de preparação para o trabalho, concebendo as escolas da rede 

estadual de ensino médio como local privilegiado para a educação de 

nível técnico e de qualificação profissional. 

Parágrafo único. O Poder Executivo estabelecerá em decreto as 

características específicas dos estabelecimentos de ensino para fins de 

cumprimento do disposto no inciso VI, deste artigo. 

Art.4º Para maior agilidade e eficiência das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Programa, fica a Secretaria de Educação 

autorizada a firmar acordos de cooperação técnica e financeira com 

universidades públicas e seus institutos ou fundações universitárias de 

pesquisa e pós-graduação, e ainda com instituições de fomento à pesquisa. 

Parágrafo único. No âmbito e para os fins de execução das ações 

deste programa, fica a SEDUC autorizada a conceder bolsa de pesquisa, 

inovação ou extensão tecnológica, a pesquisadores e professores do ensino 

superior e médio, servidores públicos ou não, com o objetivo de realizar 

pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar 

treinamentos e capacitações. 

Art.5º Sempre que possível as ações do Programa Aprender Pra 

Valer deverão ser estendidas aos alunos das séries finais do ensino 

fundamental da rede pública de ensino. 

Art.6 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias da Secretaria da Educação do 

Estado do Ceará, por execução direta ou nos termos dos acordos de 

cooperação técnica celebrados para este fim. 

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza, 30 de julho de 2008. 

Cid Ferreira Gomes 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 
 

***  ***  *** 
LEI Nº14.191, de 30 de julho de 2008. 

AUTORIZA A ABERTURA DE 

CRÉDITOS ESPECIAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO DO  CEARÁ Faço  saber  que a 

Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 

crédito especial ao vigente orçamento do Estado, até o montante de 

R$3.103.101,75 (três milhões, cento e três mil, cento e um reais e setenta 

e cinco centavos), na forma dos anexos I e III da presente Lei. 

Art.2º Os recursos para atender às despesas previstas nesta Lei 

decorrem da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria da 

Segurança Pública e Defesa Social, do Fundo Estadual de Saúde, da 

Secretaria da Cultura, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social, da Fundação Universidade Regional do Cariri, da Secretaria das 

Cidades, dos Encargos Gerais do Estado, nos termos dos anexos II e IV 

da presente Lei, de recursos oriundos de convênio entre a Fundação 

Universidade Regional do Cariri e a Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação, entre a Secretaria da Segurança Pública e Defesa 

Social e o Ministério da Justiça e entre a Fundação Universidade Vale do 

Acaraú e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Art.3º As alterações e inclusões dos valores consignados aos 

programas e ações na forma dos anexos desta Lei ficam incorporadas ao 

Plano Plurianual 2008 – 2011, em conformidade com o disposto nos 

arts.4º, 7º e 8º da Lei nº14.053, de 7 de janeiro de 2008 e suas atualizações 

posteriores. 

Art.4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar em 

até 25% (vinte e cinco por cento) o crédito especial aprovado nesta Lei. 

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.6º Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza, 30 de julho de 2008. 

Cid Ferreira Gomes 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

 

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.1º DA LEI Nº14.191, DE 30.07.08 

 
SOLICITAÇÃO Nº00000092 - CRÉDITO ESPECIAL 

 
 

Secretaria: 
 

10000000  
 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  

Órgão: 10000000  SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

Unid. Orçamentária: 10100001  GABINETE DO SECRETÁRIO 

Região Grupo de Despesa Fonte Tipo  Valor 

06.181.204  Segurança Moderna e com Inteligência    
10320  Modernização da Frota de Veículos das Unidades do Corpo de Bombeiros    

0 4 SERTÃO DE INHAMUNS INVESTIMENTOS 8 2 2 34.000,00  

0 5 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 8 2 2 34.000,00  

0 7 LITORAL LESTE/JAGUARIBE INVESTIMENTOS 8 2 2 34.000,00  

0 8 CARIRI/CENTRO SUL INVESTIMENTOS 8 2 2 102.000,00  
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2. Notas de Aula da Formação Integrar para Avançar III 

 



155 
 

 



156 
 

 



157 
 

 



158 
 



159 
 



160 
 



161 
 



162 
 



163 
 



164 
 



165 
 



166 
 



167 
 



168 
 



169 
 



170 
 



171 
 



172 
 



173 
 

 



174 
 

3. Notas de Aula da Formação - Oficina de Elaboração de Itens 
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4. Notas de Aula da Formação – Elaboração de Itens e Matrizes de Referência para 

os Exames Supletivos da Educação de Jovens e Adultos (2009) 
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5. Projeto do Programa Aprender pra Valer, Fortaleza 2012. 
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I Introdução 

A anterior e a atual gestão da Secretaria de Educação Básica do estado do Ceará vêm, 

desde 2007, focando sua atuação na elevação do nível de aprendizado dos alunos do 

ensino médio da rede pública de ensino. Buscam, com isso, superar um atraso histórico, 

que, ao longo dos anos, se agravou imensamente, com a perda por parte das escolas 

públicas da sua capacidade de fornecerem aos seus alunos um serviço educacional 

eficiente, bem como a seus professores condições de melhor ensino e trabalho. Esse 

passivo histórico tanto mais se torna grave quanto mais, nas últimas duas décadas, 

aumentaram as exigências das competências e habilidades necessárias aos jovens para a 

inclusão afirmativa e muldimensional na vida social, para o exercício pleno e sábio da 

cidadania e para o ingresso qualificado e competitivo no mercado de trabalho. A 

introdução e ampliação do uso das novas tecnologias na formação escolar e na vida social 

cotidiana, a incrementação tecnológica das formas e meios de comunicação, produção e 

serviços, a ampliação das relações econômicas e comerciais entre os países que afeta 

diretamente o cotidiano do trabalho, da escola e do lazer, de modo que os jovens são 

levados desde muito cedo a se defrontarem com uma diversidade de culturas, línguas e 

modos de vida, bem como o aumento da competitividade no mercado de trabalho – todos 

esses, dentre outros, são componentes de uma nova realidade social, formativa e de 

trabalho que exigem dos institutos públicos e privados que se dedicam à educação das 

novas gerações um esforço continuado de acompanhamento das exigências aí 

apresentadas.  

Nesse panorama, novas e sempre renováveis são as condições necessárias para o 

cumprimento da obrigação constitucional de o poder público oferecer e garantir a 

educação “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (CF, art. 205). E é assim justamente 

porque essas condições se constituem de uma multiplicidade de fatores que 

acompanham as transformações econômicas, sociais, culturais e políticas pelas quais o 

Brasil e o mundo têm passado nas últimas duas décadas. Assim, cabe ao poder público, 

em seus diversos níveis e suas diversas instâncias, envidar esforços renovados para 

esses fins, com criatividade e permanente senso autocrítico de seu próprio trabalho, em 

ruptura com a rotina e o comodismo, não se contentando com os êxitos obtidos, mas 

sempre ampliando suas metas e seus objetivos, afinal sempre móveis e mais amplos são  
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os conceitos socialmente constituídos de desenvolvimento da pessoa, de exercício da 

cidadania e de qualificação do trabalho. E, de fato, desde a elaboração e definição dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino médio e de suas disciplinas, a educação 

brasileira vem institucional e legislativamente buscando corresponder às novas 

exigências postas pela realidade social, coisa que aumenta ainda mais os desafios a serem 

vencidos pelo sistema público de ensino. 

Contudo, ainda que seja facilmente constatada uma rearticulação institucional e política 

ocorrida nas últimas duas décadas em vista do enfrentamento dos desafios que o país e o 

estado têm no campo da educação, muitas ainda são as defasagens, visíveis logo à 

primeira vista nos resultados das avaliações externas. Nesse quadro, é necessário que 

programas, projetos e ações sejam desenvolvidos pelo poder público, tendo em vista o 

aprimoramento de sua capacidade de cumprimento das obrigações constitucionais que lhe 

cabem na educação. É justo que essas iniciativas mobilizem o saber e o potencial 

socialmente acumulados em nossa sociedade e em nossas instituições educativas, das 

escolas às universidades, tal como o próprio MEC vem fazendo em seus diversos 

programas. Esses esforços se dirigem a atacar, em modos diversos, os problemas de 

aprendizagem dos alunos da educação básica, centrando-se no desenvolvimento de 

competências e habilidades, contando, para isso, com a colaboração do conjunto dos 

profissionais da educação. 

II Justificativa 

No Brasil, as avaliações externas de desempenho acadêmico dos alunos do ensino 

fundamental e médio têm apresentado resultados insatisfatórios. No caso do Ceará, os 

resultados da Prova Brasil de 2007 e do SPAECE 2008 de Língua Portuguesa e 

Matemática, revelam um preocupante cenário quanto aos níveis de competências e 

habilidades dos alunos das Escolas Públicas de nosso Estado, tanto do Ensino 

Fundamental quanto do Ensino Médio. Estas avaliações apontam que cerca de 60% dos 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental concluem esta série com um nível de 

aprendizagem desejável para o 5º ano.  Portanto, com uma alta defasagem de 

aprendizagem. Este é, em geral, o perfil do aluno que ingressa no ensino médio da rede 

pública. Considerando os resultados da Prova Brasil de 2007 do 9º ano do Ensino 

Fundamental, a rede pública de ensino do Ceará apresenta em Língua Portuguesa e  
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Matemática, numa escala de 0 a 10, uma nota média padronizada de 4,16. No Ensino 

Médio, esta nota é de 4,04. Na rede privada do Ceará, estas médias são, respectivamente, 

5,83 e 5,47. Ora, garantir que os alunos adquiram as competências e habilidades esperadas 

para cada série/ano é o principal componente da missão da escola. Entretanto, os 

resultados acima citados nos convocam para uma verdadeira batalha. Esta realidade nos 

indica que precisamos ter foco na aprendizagem para correr atrás do prejuízo. Faz-se 

necessário o entusiasmo e a disposição de todos: Governo, gestores escolares, 

professores, alunos, pais e servidores em geral. 

Neste sentido, uma das primeiras iniciativas da Seduc foi a ampliação do Sistema 

Permanente de Avaliação da Educação Básica – SPAECE através do desenvolvimento de 

uma sistemática de avaliação censitária do ensino médio, envolvendo os três anos deste 

nível de ensino. Esta sistemática de avaliação tem a perspectiva de tornar-se um 

instrumento gerencial imprescindível para os três níveis de gestão do processo educativo: 

a gestão estadual, a gestão escolar e a gestão da sala de aula. Em conseqüência, deve 

permitir um circuito de acompanhamento de resultados que parte e chega a cada aluno, a 

cada turma, a cada escola da rede. Integrado a esse instrumento de avaliação censitária, 

devem desenvolver-se ações com vistas a sistematizar e analisar dados, detectar 

tendências e indicar ações com vistas à melhoria do desempenho acadêmicos dos alunos 

da rede pública. Assim é, porque o Spaece precisa se tornar um instrumento de gestão, 

que, por sua vez, deve desenvolver-se como um dos principais pilares para a política de 

elevação dos níveis de aprendizagem do ensino médio. 

Assim, para apoiar e acompanhar sistematicamente os resultados das escolas faz-se 

necessário o desenvolvimento de uma estratégia de acompanhamento à gestão escolar. 

Do ponto de vista institucional (gerencial), a SEDUC dispõe de uma sistemática 

denominada Gestão Integrada da Escola (GIDE) construída a partir da necessidade de 

integrar os documentos de gestão, focado em resultados. Esta sistemática permite o 

acompanhamento à escola, fundamentalmente, por meio eletrônico, não sendo, portanto, 

suficiente. Assim fez-se necessário um acompanhamento sistemático in loco a todas as 

escolas da Rede Estadual. Daí surgiu a idéia de implantação de Superintendências 

Escolares (SE). O Projeto de Superintendência Escolar é inspirado num programa 

denominado Escola Campeã, desenvolvido no período de 2000 a 2004 pelo Instituto 

Airton Senna e pela Fundação Banco do Brasil em alguns municípios brasileiros. Esta  
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experiência proporcionou aos municípios participantes resultados bastante positivos nos 

indicadores de eficiência da gestão escolar, especialmente na elevação do desempenho 

acadêmico dos alunos. 

A implantação institucional das Superintendências Escolares é parte da necessidade de 

redefinir, com base num criterioso diagnóstico, os parâmetros de uma proposta 

transformadora de intervenção pedagógica que, de fato, reorganize o trabalho 

desenvolvido nas escolas com foco no principal ator dessa cena, o aluno, visando sua 

aprendizagem e seu sucesso. As Superintendências Escolares têm por objetivo contribuir 

com a reorganização do trabalho Pedagógico/Administrativo, visando construir, de 

maneira significativa, uma participação mais eficaz no processo ensino-aprendizagem das 

unidades escolares, através de uma ação/reflexão. Nesse mesmo sentido, objetivam 

construir, de maneira significativa, uma maior intensificação do processo ensino-

aprendizagem nas unidades escolares, através de uma ação dialética (ação-reflexão-ação). 

Outrossim, devem propiciar o ambiente autônomo e integrado em rede em que as 

unidades escolares executam as ações educacionais, produzindo um elo entre a Escola, as 

CREDE e a Seduc. 

Com certeza as demandas da sociedade contemporânea não prescindem da escolaridade. 

Embora a escola não seja o único lugar de acesso ao conhecimento, constitui-se, porém, 

num dos espaços formativos mais poderosos porque participa continuamente da vida 

dos sujeitos. Particularmente, a escola pública brasileira precisa oferecer respostas aos 

anseios dos jovens. Em relação à preparação para o trabalho, o alcance desses resultados 

implica organizar as condições para a universalização do ensino médio de qualidade, 

aliado ao atendimento à demanda profissional de muitos jovens, pois a escola, 

sobretudo de ensino médio, associa-se à expectativa da maioria deles a respeito do 

exercício de uma profissão. O papel do ensino médio compreende, de acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases, quatro dimensões: a) consolidação dos conhecimentos adquiridos 

em estudos anteriores; b) pleno exercício da cidadania; c) preparação para o trabalho; e 

d) prosseguimento de estudos. Contudo, as estatísticas educacionais indicam que essas 

dimensões ainda representam desafios a serem enfrentados, pois a média de estudos da 

população brasileira é extremamente baixa, com índices inferiores a países com igual 

nível de desenvolvimento econômico. O problema da reduzida média de anos de  
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estudos atinge os jovens, sobretudo na Região Nordeste, que apresenta os menores índices 

do País relativos à população total e à população economicamente ocupada. 

Esses dados evidenciam a urgência na definição de estratégias que reúnam as condições 

para garantir a permanência dos estudantes nas escolas, contribuindo, dessa maneira, para 

o aumento dos anos de estudos. Além do baixo rendimento escolar, averiguado pelas 

avaliações externas, outro problema que deve ser enfrentado na formação dos jovens está 

relacionado ao desemprego, que afeta fortemente o segmento juvenil de nossa população.  

Entre 1995 a 2005 foram criadas 732.784 novas oportunidades de trabalho no Ceará, 

sendo que apenas 92.235 foram ocupadas por jovens, ou seja, 12,59% do total. Cabe 

destacar que a taxa de desemprego no Estado do Ceará cresceu de 9,32% (1995) para 

16,41% (2005), representando elevação de 76,07%. Na região metropolitana de Fortaleza, 

as perspectivas de emprego são expressivamente menores, uma vez que 26,69 dos jovens 

estavam desempregados, em 2005. Com vistas a responder positivamente à necessidade 

de formação profissional dos jovens, relativamente à inserção no trabalho e à elevação da 

escolaridade, o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação Básica 

(Seduc), instituiu as Escolas Estaduais de Ensino Profissional (EEEP), objetivando à 

consolidação dos conhecimentos, exercício da cidadania, a preparação para o trabalho e 

o prosseguimento dos estudos. Os cursos das EEEP’s serão ofertados na forma integrada, 

a fim de garantir que o Estado se concentre na oferta de cursos que possibilitem a 

conclusão do ensino médio, que é de sua competência; isso implica aglutinar – e não 

somente reunir – o ensino médio e a educação profissional em um só curso. Reunidas em 

uma só formação, as EEEP’s constituem proposta educacional diferenciada, mediante 

entrelaçamento de ciência, cultura e profissionalização. É um programa de educação 

integral, destinado a jovens que concluíram o ensino fundamental, visando à elevação da 

escolaridade, à formação para a cidadania, à preparação para o trabalho e ao 

prosseguimento dos estudos. A elevação da escolaridade será obtida com a conclusão do 

ensino médio, sendo oferecidas condições para o alcance do nível superior, pois a escola 

pública não pode mais perpetuar a sonegação da perspectiva de ingresso dos jovens nos 

cursos superiores, sejam tecnológicos ou não. 

III Metodologia 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental indicam a importância 

de se desenvolver nos estudantes atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 

injustiças, visando respeitar o outro e exigir para si o mesmo respeito. Isto deve 

materializar-se nos materiais didáticos usados e no desenvolvimento metodológico das 

aulas, com vistas a possibilitar que nossos alunos desenvolvam, a partir da própria 

habilidade de leitura e de raciocínio, a capacidade de ler e pensar criticamente a realidade 

em que vivem. É necessário que eles possam se apropriar da linguagem como instrumento 

que os habilita ao próprio conhecimento dos direitos e deveres e os conduza a um nível 

de diálogo e comunicação pautados nos sentimentos de solidariedade e cooperação, dos 

quais o respeito aparece como consequência direta. Dizem também os PCN’s que os 

jovens precisam de uma base sólida em domínios-chave, e devem ser capazes de 

organizar e gerir seu aprendizado, o que requer consciência da própria capacidade de 

raciocínio e de estratégias e métodos de aprendizado. 

Assim, o ensino básico deve justamente desenvolver competências e habilidades, 

contando com a consolidação da capacidade de leitura, raciocínio e escrita dos alunos de 

forma a possibilitar que os jovens estudantes da escola pública do Ceará se tornem 

sujeitos do conhecimento e da ação resultante do processo de apropriação deste 

conhecimento. Daí que este projeto tem como premissa metodológica a aprendizagem de 

conteúdos voltados para o desenvolvimento das capacidades “afetivas, física, cognitiva, 

ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social”, como indicam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. O Programa Aprender pra valer tem como um de seus objetivos 

centrais a consolidação da leitura e do raciocínio-lógico matemático, não 

desconsiderando, porém, os conteúdos específicos das disciplinas, que precisam ser 

trabalhados em diferentes linguagens: verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 

corporal. Isto porque, como apontam os PCN’s, estas diversas linguagens se apresentam 

como meios pelos quais os alunos podem produzir, expressar e comunicar suas idéias, 

interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, 

atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 

Espera-se que, habilitados pela leitura, interpretação, conhecimento e reflexão críticos 

dos conteúdos, os alunos possam apresentar-se competentes e hábeis a “questionar a 

realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los”. Para tanto, este Programa 

desenvolver-se-á priorizando “o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a  

 



212 
 

capacidade de análise crítica”. São estas habilidades que, conforme os PCN’s, 

possibilitam ao aluno a pensar sobre a realidade através do questionamento de situações, 

formulação de problemas e elaboração de soluções possíveis a estes problemas. 

IV Objetivos 

O Programa Aprender pra Valer tem como objetivo precípuo o desenvolvimento de 

estratégias complementares com vistas ao desenvolvimento e à elevação da aprendizagem 

na Educação Básica na Rede Pública do Ceará, mormente no Ensino Médio, com base 

em competências e habilidades, bem como o desenvolvimento da Educação Profissional 

integrada ao Ensino Médio. Para tanto, alguns objetivos auxiliares serão buscados: 

1. O desenvolvimento do protagonismo juvenil no processo de aprendizagem, 

através de criação de instrumentos de gestão, de ensino, de organização estudantil 

etc.; 

2. O desenvolvimento do protagonismo docente, através de ações voltadas à 

formação, à socialização de experiências e à elaboração de instrumentos didático-

pedagógicos pelos professores; 

3. O fortalecimento e a renovação das estruturas de gestão integrada (Seduc-Credes-

Escolas), qualificando-as como instrumentos fundamentais para a melhoria do 

trabalho pedagógico e do processo de aprendizagem; 

4. O acompanhamento sistemático das avaliações externas, tendo em vista seu 

aproveitamento como instrumento de gestão que tem por fim a elevação do 

desempenho acadêmico dos alunos; 

5. A elaboração de materiais didáticos específicos, na condição de instrumentos 

didáticos auxiliares e complementares aos livros didáticos, como partes ou não de 

programa especiais de reforço da aprendizagem dos alunos da Educação Básica. 

V Descrição do programa 

O Programa aprender pra valer foi legalmente criado por iniciativa do Governo do 

Estado do Ceará, ganhando sua forma legal na Lei Nº 14.190, de 30 de julho de 2008,  
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publicada no Diário Oficial do Estado em 31 de julho do mesmo ano, visando ao 

desenvolvimento de ações estratégicas complementares para o fortalecimento da 

aprendizagem na rede pública estadual de ensino do Ceará. Constitui-se num Programa 

dividido em seis linhas de desenvolvimento, cada qual com variações em suas ações 

projetos: Superintendência Escolar, Primeiro, aprender!, Professor aprendiz, Avaliação 

Censitária do Ensino Médio, Pré-Vest e Articulação do Ensino Médio à Educação 

Profissional. Essas linhas de desenvolvimento se definem legalmente – segundo Art. 3º 

da citada Lei – do modo como são expostos a seguir: 

5.1 Superintendência Escolar – “consiste no desenvolvimento de estratégias de 

acompanhamento da gestão escolar com foco no aperfeiçoamento do trabalho pedagógico 

e na aprendizagem do aluno”; 

5.2 Primeiro, aprender! – “consiste na consolidação de competências avançadas de 

leitura e de raciocínio lógico-matemático, utilizando materiais complementares de 

ensino-aprendizagem especialmente elaborados para este fim”; 

5.3 Professor Aprendiz – “consiste em incentivar professores da rede a colaborarem com 

o Programa, em caráter especial, na produção de material didático-pedagógico, na 

formação e treinamento de outros professores e na publicação de suas experiências e 

reflexões”; 

5.4 Avaliação Censitária do Ensino Médio – “consiste na ampliação do Sistema 

Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE, para 

operacionalização de avaliações externas anuais, de todos os alunos das três séries do 

ensino médio, tendo em vista o acompanhamento do progresso acadêmico de cada aluno, 

de forma a orientar ações de melhoria a serem implementadas pelas escolas, pelos 

professores e pelos próprios alunos”; 

5.5 Pré-Vest – “consiste no apoio à continuidade dos estudos com vistas ao ingresso no 

ensino superior”; 

5.6 Articulação do Ensino Médio à Educação Profissional – “consiste na oferta, a 

estudantes e egressos do ensino médio, de melhores oportunidades de preparação para o 

trabalho, concebendo as escolas da rede estadual de ensino médio como local privilegiado 

para a educação de nível técnico e de qualificação profissional”. 
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Com vistas a amparar o desenvolvimento de ações semelhantes e com os mesmos fins 

voltadas para o ensino fundamental, a Lei aqui citada afirma: “Sempre que possível as 

ações do Programa Aprender Pra Valer deverão ser estendidas aos alunos das séries finais 

do ensino fundamental da rede pública de ensino” (Art.5º). 

Segundo ainda o Art. 4º da Lei, “fica a Secretaria de Educação autorizada a firmar acordos 

de cooperação técnica e financeira com universidades públicas e seus institutos ou 

fundações universitárias de pesquisa e pós-graduação, e ainda com instituições de 

fomento à pesquisa”. Com base nessa última determinação legal, o presente Projeto se 

desenvolve com base numa parceria entre a Seduc e a Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científicos e Tecnológico (Funcap), através do mecanismo legal de 

Termos de Descentralização de Crédito Orçamentário, firmados a cada ano e celebrados 

especialmente para este fim, fazendo-se acompanhar, a cada período anual, de um Plano 

de Trabalho. 

VI Cronograma 

Legalmente este Programa não tem término determinado. Assim, deve renovar-se a cada 

ano, conforme o desenvolvimento de suas linhas de ação. Como se trata de um Programa 

amplo, que envolve diversas linhas de trabalho, cada qual com projetos e ações 

específicos a cada período anual, a concessão de bolsas a colaboradores de cada uma 

dessas linhas de desenvolvimento deverá ocorrer mediante a apresentação de Projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento próprio, no qual constará um Cronograma detalhado. 
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6. Plano de Formação Continuada de Professores, versão 2010, SEFOR. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NUFOR/SEFOR - 2010 

 

 

MOMENTO I -  
 

FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO PARA COORDENADORES ESCOLARES, 

PROFESSORES COO RDENADORES DE ÁREA (PCA), REGENTES DE MULTIMEIOS, 

PROFESSORES COORDENADORES DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS E PROFESSORES 

DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (LEI). 

 

A proposta de formação dos professores que atuam nas escolas sob jurisdição da Superintendência das 

Escolas Estaduais de Fortaleza está fundamentada numa percepção de atuação profissional intelectual e, não 

somente, no repasse de conhecimentos. A iniciativa apóia-se nas palavras chave: planejamento, rotina e 

estratégias pedagógicas, troca de experiências, monitoramento e responsabilização.  

Pretendemos investir, de forma intensa, nas estratégias que visem integrar as ações curriculares das 

disciplinas que compõem a base comum e diversificada em prol do desenvolvimento das habilidades básicas 

de leitura, interpretação e raciocínio lógico-matemático, visando garantir aos alunos o desenvolvimento das 

capacidades imprescindíveis, não só para conquistarem o sucesso escolar, mas, sobretudo, para lhes permitir 

plena participação social num mundo cada vez mais exigente e competitivo.  

 

Metodologia:  

 

•    O projeto de formação trabalhará por “Módulos Temáticos” (temas escolhidos de acordo com as 

necessidades detectadas através das visitas dos superintendentes no ano letivo de 2008/2009).  

•    A formação abrangerá todos os Professores Coordenadores de Área. Serão 7 encontros (06 formações: M 

J A S O N + 01 memorial (D de 2010) – 08 horas p/ cada encontro – Total:120h  (56h presenciais + 64 à 

distância)  

•    Para complementar a atividade de formação, será disponibilizada a Plataforma E-Proinfo, ambiente 

virtual pelo qual os professores terão acesso a materiais diversificados para enriquecer os momentos de 

planejamento da escola além de fóruns para socializar experiências. Uma inovação do NUFOR para 2010 

será a disponibilização do REPOSITÓRIO DE ARQUIVOS PEDAGÓGICOS encontrado no 

endereço:http://sites.google.com/site/sefornufor/. Esse espaço democratizará todos os professores e 

demais profissionais das escolas os arquivos trabalhados nas formações de 2010, além de outros documentos 

importantes para a busca do melhor desempenho das escolas. 

•    Haverá, no último encontro, um Workshop, apresentando em “Painéis” os impactos da formação nas 

dimensões: crescimento profissional, gestão pedagógica e aprendizagem de sucesso.  

•    A formação em serviço ocorrerá sempre na primeira semana de cada mês com os especialistas do 

NUFOR, sendo distribuídos os demais profissionais das escolas da seguinte forma: segunda-feira – Centro de 

Multimeios; terça-feira – PCA de Linguagens e Códigos; quarta-feira – PCA de Ciências da Natureza e 

Matemática; quinta-feira – PCA de Ciências Humanas; sexta-feira – Coordenadores Pedagógicos.  

•    Estratégia de formação para PCAs:  

1ª. semana: Equipe de Formação – realiza formação para todos os PCAs, Coordenadores Escolares e Regentes 

de Multimeios; 

2ª. semana: PCAs repassam formação nas escolas e  Técnicos do NUFOR visitam as escolas ( 2 escolas por 

técnico utilizando instrumental de acompanhamento); 

3ª. semana / 4ª. semana : Equipe do NUFOR - Análise e avaliação dos instrumentais das escolas visitadas, 

tabulação de dados e resolução de pendências. Planejamento para a próxima formação. 

Utilizaremos o Ambiente Virtual E-PROINFO para interagir e trocar experiências através de Fóruns de 

Discussão, alem de divulgar “Relatório Mensal” com atividades de aplicação relativas a temática mensal.  

•    O instrumento de avaliação final da formação deverá ser um Memorial Pedagógico das experiências 

vivenciadas durante o ano letivo (Workshop), garantindo o certificado de 120h/a.  
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Inclusão de outros profissionais: 

 

Concomitante a Formação Continuada para Coordenadores Escolares, PCAs e Regentes de Mul meios 

estaremos oportunizando a formação continuada  para os Professores Coordenadores dos Laboratórios de 

Ciências e dos Professores dos Laboratórios de Informática . Essas formações acontecerão mensalmente e 

utilizarão a mesma sistemática de dias da semana para formação. 

 

Para os professores coordenadores dos labora tórios de Ciências a formação está prevista para as 1ª quartas -

feiras do mês tendo cada encontro 8h/a e sendo desenvolvida nos meses de maio a novembro, totalizando 48h/a 

no ano de 2010.  Coordenando e acompanhando essa ação estará a frente um técnico da S EFOR juntamente 

com 5 professores das 4 disciplinas da área de Ciências da Natureza e Matemática na função de professor 

colaborador/pesquisador e sendo bolsistas da FUNCAP.  

 

Equipe de Formação e Acompanhamento dos Laboratórios de Ciências 

Objetivo: formar  e acompanhar de maneira continuada os professores coordenadores dos Laboratórios de 

Ciências utilizando parceria com IES. 

 

Disciplina Professores Contato Escola 

Química  Targino Magalhães de Carvalho  Liceu de Messejana 

Química Fernando Barros da Silva Filho  EEFM Júlia Alves 

Física Ricardo  A. Felipe   Caic Maria Alves 

Carioca 

Biologia Daniel Ricardo Ximendes Lopes  Colégio Paulo Freire 

Biologia José Wellington Leite  EEEP Júlia Giffone 

 

Para os professores dos LEI esses serão divididos por regiões nas terças (1ª, 2ª regiões), nas quartas (3ª, 4ª 

regiões), nas quintas (5ª, 6ª regiões) com previsão de formação de 4h/a, acontecendo de maio a dezembro  e 

totalizando 28h/a. A equipe do NTE coordenará a formação e acompanhará o desempenho e resultados desses 

profissionais, tendo sempre o objetivo de alinhar o trabalho dos mesmos ao trabalho dos PCAs e demais 

professores das escolas, onde o foco maior é o melhoramento dos índices de aprendizagem dos alunos. 

 

 

CRONOGRAMA 

PERÍODO 

ANO 2010 
PLANEJAMENTOS  

FORMAÇAO 

CONTINUADA 

APRESENTAÇÃO DO 

MEMORIAL 

JANEIRO X   

FEVEREIRO X   

ABRIL X   

MAIO X X  

JUNHO X X  
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JULHO 

AVALIAÇÃO INTERNA DA FORMAÇÃO  

E  

REPLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS 

AGOSTO X X  

SETEMBRO X X  

OUTUBRO X X  

NOVEMBRO X X  

DEZEMBRO   X 

 

 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

* LOGISTICA: Lanche e Almoço 

SEGUIMENTO Nº DE  

PESSOAS 

VALOR UN.  

DO  

LANCHE 

VALOR 

UN.  

DO  

ALMOÇO 

Nº 

ENCONTROS 

TOTAL 

Coordenadores Escolares 

e 

Técnicos do NUFOR 

176 + 10 10 20 7 R$39.060,00 

PCA de Linguagens e 

Técnicos do NUFOR 

176 + 10 10 20 7 R$39.060,00 

PCA de Ciências da 

Natureza e Instrutores e 

Técnicos do NUFOR 

176 + 10 10 20 7 R$39.060,00 

PCA de Ciências 

Humanas e Instrutores e 

Técnicos do NUFOR 

176 + 10 10 20 7 R$39.060,00 

Regentes de Multimeios e 

Técnicos do NUFOR 

176 + 10 10 20 7 R$39.060,00 

Professores 

Coordenadores dos 

Laboratórios de Ciências 

176 + 10 10 20 7 R$39.060,00 

Professores dos LEI 176 + 6 10 - 7 R$12.740,00 

TOTAL GERAL  R$247.100,00 

 

Material de Consumo 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Caixa de papel A4 16 R$ 12,00 R$ 192,00 

Caneta de quadro branco 24 R$ 8,00 R$ 192,00 
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1 

Apagadores para quadro 

branco 

5 R$ 12,00 R$ 60,00 

Pasta colecionadora com 

elástico 

1500 R$ 1,50 R$ 2.250,00 

Cópias 89000 R$ 0,10 R$ 8.900,00 

 

TOTAL 

 

R$ 11.394,00 

RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO  

CUSTOS VALOR 

LOGÍSTICA R$247.100,00 

MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.394,00 

TOTAL R$258.494,00 

 

 

MOMENTO II -  

 

PROJETOS PARALELOS ((Bolsas FUNCAP): 

 

Introdução: 

 

O NUFOR ( Núcleo de Formação) irá desenvolver com as 72 bolsas ofer ecidas pela FUNCAP  quatro 

ações específicas:  formação de professores em estratégias de ensino; elaboração de itens,  formação GESTAR 

II – 2010 e, formação e acompanhamento dos laboratórios de ciências, sendo essa última já exposta no 

momento anterior. 

Teremos professores das escolas de Fortaleza atuando e participando das três ações, tendo as equipes 

atividades distintas e independentes. 

As bolsas serão distribuídas da seguinte forma: 

•13( treze)   a Equipe de de Formação de Professores em Estratégias de Ensino. 

•09( dez)  a  Equipe de Elaboradores de Itens 

•2 (duas) a Equipe de Professores de Tutores do GESTAR II - 2010. 

•5 (cinco)  a Equipe de Formação e Acompanhamento dos Laboratórios de Ciências  
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formação de professores em estratégias de ensino e formação e acompanhamento dos laboratórios de 

ciências.   

 

Metodologia:  

 1) Distribuição das equipes: 

  1.1)Equipe de Formação de Professores em Estratégias de Ensino 

Esta equipe será composta por professores com o perfil comunicativo e protagonista que dará foco a discussão, 

criação e desenvolvimento de novas estratégias de ensino utilizando o material impresso ESCOLA 

APRENDENTE. Funcionará em Polo Escolar ou Centro d e Treinamento dos Professores nas 4ª semanas de 

cada mês com encontros (maio, junho e agosto)  obedecendo os dias de formação para as áreas. Formar-se-á 1 

turma de 35 professores cursistas para cada disciplina e em cada turno (manhã e tarde), totalizando 7 0 

professores por disciplina. O total de professores atendidos nesse projeto será de 910 professores das 3 áreas 

do conhecimento. 

 

Lista de Professores Pré-selecionados: 

 

Disciplina Professores Contato Escola 

Artes Lídia de Freitas Maciel  88916475 / 

lidiamaciel@hotm

ail.com 

Profª Maria Gonçalves 

Português Rose  87742168 EEFM Walter de Sá 

Educação Física Estefânia  99739711/ 

34829711 

César Cals 

Inglês Gláucia 88722181 Mirian porto Mota 

Espanhol Alexandre  87119340 Paulo Petrola 

Matemática Davidson Estaneslau 87792422 Flávio Marcilio 

Química José Marcos Braga 88035122 Pres. Roosvelt 

Física  Carin Rochane 88241610 César Cals 

Biologia    

Geografia  Aila Maria  88310770 César Cals 

História Maria Socorro Rodrigues 

Nogueira 

88194638 Justiniano de Cerpa 
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Sociologia Francisco Daniel chiconascimento1

975@yahoo.com.b

r 

 

Filosofia Marcos Vinicius  99395904/ 

30677043 

Maria Antonieta Nunes 

 

   1.2) Equipe de Elaboradores de Itens  

Está equipe será composta por professores PCAs, pois, já possuem experiência e for mação na elaboração de 

itens. A meta será a criação de um banco de questões para que a SEFOR possa formatar as Avaliações 

Padronizadas com maior qualidade e eficiência. A equipe encontrar-se-á uma  vez por mês na 4ª semana desse 

mês, também nos dias estipu lados para formação por áreas do conhecimento. A coordenação será de um 

membro do NUFOR, o qual implementará através de uma plataforma tecnológica encontros virtuais e outros 

atividades inerentes a ação proposta. 

Lista de Professores 

Disciplina Professores Contato Escola 

Português Carmem Ciene 32362193/ 

87747271 

Flávio Marcílio 

Matemática Antônio Almir Bezerra 88584801 Adelia Feijó 

Química Régis Lopes Melo 86787787 Justiniano de Cerpa 

Física  Ênio José Gondim 87824620 Integrada 02 de Maio 

Biologia Maria do Socorro da Costa 91796164 Flávio Marcílio 

Geografia  Romualdo dos Santos Jr.  

 

32381729  

99550485 

Hermínio Barroso 

História Damásio Barreto de Lima  

 

86245969 Prof. Mário Shemberg 

Sociologia Sheylla Barros Andrade S. 

Almeida  

 

88963315 Rogério Fróes 

Filosofia Arnaldo Gomes da Silva   

 

87339212 / 

99112970 

Constança Távora 

 

 

1.3) Equipe de Professores Formadores do GESTAR II. 
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do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) utilizando o saldo do material impresso do GESTAR II, formação 

desenvolvida em 2009. A ação dará a oportunidade aos professores que em 2009 não tiveram disponibilidade 

de participar da referida formação. Utilizar-se-á as terças e quartas feiras da 2ª e 4ª semana dos meses de 

maio, junho e agosto de 2010. 

 

Disciplina Professores Contato Escola 

Matemática  Mônica Maria dos Santos 

Rodrigues Silva 

 EEFM Antônio Girão 

Barroso. 

Português Telma Maria Medeiros Marques  EEFM Cristo Redento 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

Reiteramos, que o foco principal desse projeto de formação está voltado para a elevação do 

índice de aprendizagem dos alunos. A expansão do projeto de formação continuada para o ano de 

2011 dar-se-á a partir do crescimento dos resultados de aprendiz agem obtidos nas escolas e auto -

avaliação do crescimento intelectual e profissional da demanda contemplada. 

Sabemos que Fortaleza tem números diferenciados de escolas e conseqüentemente, de 

profissionais e alunos, contudo, contamos com uma equipe de especi alista compromissada, a qual 

acredita no sucesso escolar dos alunos da rede estadual de Fortaleza e entende que o sucesso da escola 

é seu próprio sucesso. 

 

 

EQUIPE NUFOR/SEFOR 

 

Equipe de Especialistas: 

Lidiane Andrade Gomes e Gleiva Montenegro (Multimeios) 

Herica Hanniele e João Bosco (Ciências da Natureza e Matemática) 

Livia Maria Cunha e Karina Pontes Andrade (Lingua Portuguesa) 

Idelson de Almeida Paiva Junior (Ciências Humanas) 

Sandra Maria Oliveira Santos (Gestão Escolar) 

 

Daniel Vasconcelos Rocha (Projeto Laboratórios de Ciências) 

João Eudes Brito Dantas (Projeto Elaboração de Itens e Avaliação Padrão) 
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Coordenação: 

 

__________________________________ 

Profª. Elisabeth Gomes Pereira 

Assessora Técnica do Núcleo de Formação 

 

___________________________________ 

Profº Rogers Mendes 
 


