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eles trocam os pães; cada um vai embora com 
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mesmo o sentido do nosso fazer: repartir 

ideias, para todos terem pão.‖ (CORTELLA, 
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RESUMO 

 

Com base na perspectiva de professores e gestores, esta pesquisa objetivou refletir sobre a 

relevância dos resultados obtidos em avaliações externas, no triênio 2013 a 2015, no processo 

formativo dos alunos do Ensino Médio da rede pública estadual do município de Forquilha, 

Ceará. Com o intuito de alcançar o objetivo, utilizou-se o enfoque misto, com preponderância 

na abordagem qualitativa, da qual se empregou a redução fenomenológica de Edmund 

Husserl. Utilizou-se da estatística descritiva para o tratamento dos dados na abordagem 

quantitativa. Realizou-se também análise documental. Os instrumentos de pesquisa utilizados 

foram roteiro de entrevista e questionário semiestruturado, sendo entrevistados dois gestores, 

oito professores da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e oito, da área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, todos em efetivo exercício 

profissional. O questionário semiestruturado foi composto com três questões abertas e 18 

assertivas. Para cada assertiva, os professores responderam, inicialmente, a escala (concordo, 

concordo em parte, discordo), com posterior justificativa da escolha, de forma a detalhar suas 

opiniões sobre cada assunto abordado. A entrevista dos gestores foi conduzida mediante 

roteiro com sete questões abertas, versando sobre os mesmos temas pautados no questionário 

dos professores. Para registrar as informações, usou-se o aplicativo Gravador de Voz versão 

2.0.20, via smartphone. As entrevistas foram gravadas na íntegra e transcritas com a utilização 

do editor de texto Word for Windows 7. A análise dos dados coletados ocorreu em duas 

etapas: a elaboração de categorias por meio do método de redução fenomenológica de Husserl 

e a descrição das respostas através da Estatística Descritiva com uso do programa Statistical 

Parckage of Social Science (SPSS) – versão 24. As categorias finais dos professores e 

gestores coincidiram nos pontos: avaliação como elemento norteador das práticas 

pedagógicas, avaliação como medida, motivação docente e discente. A análise do discurso 

dos gestores chegou a mais uma categoria – atender às necessidades de aprendizagem dos 

alunos – e a dos professores a mais três: avaliação multivariada, desconhecimento sobre 

políticas públicas e avaliação como currículo. Tais categorias orientam a análise para a 

concepção de que professores e gestores direcionam suas práticas amparadas pelos resultados 

das avaliações externas, de modo a tomar decisões que busquem a melhoria da qualidade 

educacional. Contudo, ainda necessitam correlacionar melhor a o alinhamento da teoria com a 

prática.  

PALAVRAS-CHAVE: Avaliações externas. Práticas pedagógicas. Ensino-aprendizagem. 



 
 

ABSTRACT 

 

Based on teachers and managers perspective, this research aimed to reflect on the relevance of 

the results obtained in external evaluations, in the triennium from 2013 to 2015, in the 

educational process of  state public high school students of Forquilha city, Ceará. In order to 

reach the objective, the mixed method was used, with a preponderance in the qualitative 

approach, using the phenomenological reduction of Edmund Husserl. Descriptive statistics 

were used for the treatment of the data in the quantitative approach. Descriptive statistics were 

used for the data treatment in the quantitative approach. Documentary analysis was also 

carried out. The research instruments used were an interview script and a semi-structured 

questionnaire. Two managers, eight teachers from Languages, Codes and their Technologies 

area, eight ones from Natural Sciences area, Mathematics and Technologies, all in effective 

professional practice, were interviewed. The semi-structured questionnaire was composed of 

three open and 18 assertive questions. For each assertion, teachers initially responded to the 

scale (agree, agree in part, disagree), with further justification of the choice, in order to detail 

their opinions on each subject addressed. The managers interview was conducted through a 

script with seven open questions, dealing with the same topics based on the teachers' 

questionnaire. To record the information, the Voice Recorder application version 2.0.20 was 

used via smartphone. The interviews were recorded in full and transcribed ways using the 

Word for Windows 7 text editor. The analysis of the collected data took place in two stages: 

the elaboration of categories through the phenomenological reduction method of Husserl and 

answers description through Descriptive Statistics using Statistical Package for Social 

Science (spss) - version 24. The teachers and managers final categories coincided in the 

following points: evaluation as a guiding element of pedagogical practices, evaluation as a 

measure, teacher and student motivation. Managers' discourse analysis reached one more 

category - handling the learning needs of the students - and teachers' more three ones: 

multivariate evaluation, lack of knowledge about public policies and evaluation as a 

curriculum. These categories guide the analysis to the conception that teachers and managers 

direct their practices supported by external evaluations results, in order to make decisions that 

seek to improve the quality of education. However, they still need to correlate better with the 

alignment of theory with practice. 

KEYWORDS: External evaluations. Pedagogical practices. Teaching-learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecer e respeitar as características e limitações do educando devem ser 

prioridades na hora da avaliação, pois um processo avaliativo inadequado pode vir a 

comprometer todo o desempenho escolar do aluno. Assim, é necessário um estudo completo 

da prática de avaliação escolar e de seus métodos de aplicação e de eficiência, de modo a 

entender adequadamente a sua contribuição no rendimento dos estudantes.  

Esta pesquisa se propôs investigar e discutir o processo de avaliação no âmbito de 

escolas estaduais, tendo como referência a realidade de uma escola de Ensino Médio 

integrante da rede estadual, localizada no município de Forquilha, Ceará, aqui representada 

pela sigla EEMEG. 

Sabe-se que esse tema encontra acentuadas distinções em relação aos métodos de 

aplicação das avaliações e a mensuração de seus resultados. Para alguns pesquisadores, como 

Boughton e Cintra (2005), as práticas avaliativas possuem um caráter classificatório. 

Entretanto, autores como Perrenoud (1998, 2002), Luckesi (2005, 2006) e Gatti (2013, 2014) 

sugerem que as avaliações ajudam a desenvolver alternativas pedagógicas que efetivamente 

alavancam os resultados dos estudantes, sobretudo a partir da análise de desempenho dos 

mesmos. No contexto deste estudo, acredita-se que a avaliação é fundamental para o trabalho 

pedagógico ser avaliado e melhorado.  

O acompanhamento das práticas de avaliação e desenvolvimento do desempenho 

deve promover um processo de transformação e construção de conhecimento. Uma prova, por 

exemplo, não pode ser o elemento definitivo no diagnóstico de aprendizagem do aluno, já que 

tal avaliação também é comprometida por fatores externos a ela. Entendendo a complexidade 

e relevância do tema, o estudo foi desenvolvido de forma a contribuir com a gestão da escola 

supramencionada, aprofundando o suporte pedagógico e teórico dado aos professores daquela 

instituição para a melhoria das práticas de desenvolvimento educacional. 

É relevante ressaltar que a pesquisadora possui vivência no cenário da pesquisa, 

tendo atuado como professora, professora coordenadora de área (PCA) e coordenadora, ao 

longo de seis anos. A pesquisadora esteve na gestão pedagógica da escola em questão, no 

período de 2013 a 2016, o que engloba o interstício a ser estudado 2013 a 2015 e pode, assim, 

agregar informações e dados ao estudo com o olhar de quem viveu diversos processos de 

formação de professores, desenvolveu projetos com os estudantes e é conhecedora da 

realidade da comunidade escolar local.  
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O intervalo de 2013 a 2015 foi escolhido como período de referência da pesquisa, 

visto possibilitar o acompanhamento dos estudantes que ingressaram no 1º ano do Ensino 

Médio em 2013 e concluíram, em 2015, o 3º ano desse nível de ensino.  

Outro fator motivador da escolha foi o fato da escola ter desenvolvido, nesse 

mesmo período, um projeto proposto pelo Instituto Unibanco e o Governo do Estado do 

Ceará, chamado Jovem de Futuro, que previa, dentre outros pontos, a redução de 40% na taxa 

de abandono, ao final dos três anos, e a elevação de 25 pontos de proficiência na matriz do 

SPAECE em Língua Portuguesa e Matemática. Para isso, utilizava-se de diversas 

metodologias como: alunos com competência e habilidade em Língua Portuguesa e 

Matemática desenvolvidas; alunos com alto índice de frequência; professores com alto índice 

de frequência; práticas pedagógicas melhoradas; gestão escolar para resultados e 

infraestrutura da escola melhorada.  

A pesquisadora acompanhou o projeto Jovem de Futuro na escola e conhece os 

avanços e as limitações vivenciadas pela instituição, dessa forma, acredita no potencial do 

grupo de trabalho e da comunidade em que a EEMEG está inserida, por isso tem maior 

motivação na realização deste estudo, o qual busca fortalecer e aprimorar as práticas 

pedagógicas já existentes e, dessa forma, contribuir com o desenvolvimento do alunado. 

Destarte, enxerga a avaliação como um meio de apropriação de informações relevantes para a 

tomada de decisões e consequente melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação educacional demonstra um conflito entre as suas formas mais 

tradicionais e classificatórias e a concepção transformadora, a qual é proposta aqui, tendo em 

vista que há tomada de decisão e autonomia em relação ao educando. Entende-se que é 

preciso superar esse embate de forma a desenvolver ações concretas e coerentes às práticas 

pedagógicas atuais, para que o processo avaliativo consiga implantar uma educação 

democrática, duradora e intelectualmente libertadora.  

Esta pesquisa objetivou avaliar o impacto dos resultados das avaliações externas 

para o processo de ensino-aprendizagem em uma escola de Ensino Médio da rede estadual, de 

forma a tornar evidente, para a comunidade educacional local, a relevância dos dados 

provenientes das diversas formas de avaliação.  

Os objetivos específicos deste estudo incluíram: 

a) Identificar o entendimento dos professores e gestores da EEMEG sobre a 

avaliação externa do processo de ensino-aprendizagem e os efeitos dos resultados do 

SPAECE em suas práticas pedagógicas; 
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b) Verificar a relação entre o Prêmio Aprender pra Valer e os resultados das 

avaliações externas; 

c) Analisar como gestores e professores fazem uso dos dados provenientes das 

avaliações externas em suas práticas pedagógicas cotidianas. 

A discussão proposta intentou ser útil como apoio para que os profissionais da 

educação possam refletir suas práticas e conduzir cada vez melhor o complexo processo de 

ensino-aprendizagem na escola.  

Assim, com o intuito de produzir informações úteis para a melhoria do fenômeno 

em questão e para garantir maior confiabilidade e precisão à análise dos dados coletados, a 

presente pesquisa fez uso do enfoque misto, por meio de uma abordagem quantitativa e 

qualitativa, em que foram interpretados os resultados das avaliações externas, bem como as 

entrevistas e questionários respondidos por gestores e professores da escola EEMEG, 

apoiados na redução fenomenológica de Husserl (2008) e na estatística descritiva.  

Esta dissertação, portanto, encontra-se organizada em seis capítulos. No primeiro 

capítulo, veicula-se esta breve introdução. No segundo, apresenta-se a trajetória histórica da 

avaliação, refletindo sobre suas funções, instrumentos e perspectivas. No terceiro, evidencia-

se o percurso da política de avaliação educacional do estado do Ceará. No quarto, delimitam-

se os procedimentos metodológicos adotados na investigação. No quinto, apresentam-se e 

analisam-se os dados provenientes da pesquisa de campo. No sexto, expõem-se as últimas 

considerações sobre este estudo. 
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2 AVALIAÇÃO: CONCEITO E PRINCÍPIOS 

 

Historicamente, a avaliação adquiriu diversos conceitos, perpassando a 

compreensão de medida (1920-1940); o alcance de metas (1950-1970); o julgamento 

classificatório (1960-1980) e dos anos 80 aos dias atuais ganhou um caráter de negociação e 

premiação a partir do rendimento. Todos esses resquícios advêm do formato organizacional 

que a escola recebeu em sua origem, em que faziam parte a disciplina, o controle, a 

mensuração e a hierarquia. 

As atividades avaliativas tiveram início anteriormente às ideias de Tyler, 

considerado o pai da avaliação. Desde a Antiguidade, mesmo sem uma teoria específica, o 

homem começou a buscar maneiras de atribuir valor, selecionar e classificar o conhecimento, 

não só de estudantes, mas de diversos segmentos da sociedade. Como foi o caso da China 

imperial, que utilizou tais testes para selecionar e promover funcionários a cargos de prestígio.  

Da Bíblia ao Tetrabiblos, perpassou a avaliação. Mas somente adquiriu um caráter 

mais formal, através dos exames orais, realizados na presença de um tribunal de avaliadores, 

nos meios universitários da Idade Média. Já no Renascimento, as formas de avaliar se 

baseavam na observação (RODRIGUEZ et al, 1995). Somente no século XVIII, fomentada 

pelos ideais iluministas, houve uma maior demanda por educação, surgindo a necessidade de 

averiguação dos méritos individuais com a utilização de provas escritas (GIL, 1992). 

A avaliação passou a ser encarada como um instrumento institucional, no século 

XIX, com o estabelecimento dos sistemas nacionais de educação. Para satisfazer os intentos 

de uma sociedade hierarquizada e burocratizada, a avaliação fez parte de um sistema de 

exames com a finalidade de comprovar habilidades específicas, com isso, surgiram os 

primeiros diplomas de graduação. 

Mesmo sem instrumentos amplamente confiáveis pela ótica científica, entre os 

séculos XIX e XX, a avaliação assumiu um caráter mais técnico, com a utilização de métodos 

avaliativos mais objetivos, valendo ressaltar as contribuições de Mann (1845) e Rice (1897). 

Assim, por meio de um maior interesse na medição das ciências humanas, 

considerando a influência positivista, iniciou-se a Psicometria. A atividade avaliativa passou a 

ser condicionada a fatores como o rigor científico e a objetividade na medida da conduta 

humana (PLANCHARD, 1960), tentando combater a subjetividade com inserção dos testes 

escritos em detrimento dos orais (AHMAN; COOK, 1967), apoiando-se, dessa forma, na 

observação, experimentação e nos dados. As teorias evolucionistas e os métodos estatísticos, 

juntamente com as necessidades da sociedade industrial, também influenciaram esse período. 
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O testing era classificatório, estabelecia as diferenças (indivíduo x grupo), de 

forma a medir sua capacidade e determinar sua posição, considerando o teste de rendimento. 

Os testes informavam sobre os alunos, mas não sobre o programa que os formava. Thorndike 

(1904) e Binet (1906) tiveram destaque na elaboração de testes psicológicos para medição das 

capacidades cognitivas dos sujeitos. 

O ponto mais alto do testing se deu nas décadas de 1920 e 1930, por meio de uma 

multiplicidade de testes de aplicação coletiva. Propôs-se que os professores elaborassem suas 

próprias provas objetivas (MCCALL, 1920). O papel do avaliador como provedor de 

instrumentos de medição, assinalou a Geração da Medida ou Primeira Geração (GUBA; 

LINCOLN, 1989). Contudo, em 1940, com o desenvolvimento da estatística, começaram a 

surgir algumas críticas a esses procedimentos, havendo uma diminuição de sua prática. 

Em 1920, antes dos ideais de Ralph Tyler, surgiu a docimologia (PIERON, 1968 e 

1969; BONBOIR, 1972), uma corrente independente que questionou a distância entre o 

ensinado e as metas propostas, tendo em vista que a avaliação variava conforme a 

interpretação do professor. Portanto, propôs várias soluções, dentre elas a unificação dos 

critérios de correção e a revisão dos juízos de valor mediante os procedimentos. 

Tyler foi o primeiro a conceber a necessidade de uma avaliação com caráter 

científico, que servisse para aperfeiçoar a qualidade da educação. Para ele, a avaliação não 

podia ser resumida a uma simples medição, pois pressupunha um juízo de valor e a tomada de 

decisões, a partir dos erros e acertos dos avaliados.  

O ponto central desse modelo de avaliação é o estabelecimento de objetivos, de 

forma a determinar em que medida o que se planeja é alcançado, sendo, assim, fundamental 

ter objetivos claros, eleger instrumentos confiáveis e interpretar os resultados considerando as 

experiências que colaboram para a consecução dos objetivos. Destarte, surge também, como 

uma maneira de se perceber a eficácia de um programa educacional, do currículo proposto e 

da formação do professor, o que Guba e Lincoln (1989) denominam de segunda geração da 

avaliação. 

Para Tyler, o maior objetivo da avaliação dos alunos era guiar a aprendizagem, 

fazer com que eles aprendessem. Assim, anos depois, as ideias do referido autor, fazem-se 

atuais para as correntes de avaliação educacional. Um formato inovador para época, em que a 

avaliação estava centrada no aluno como sujeito que adquire conhecimento. 
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A aprovação da lei Elementary and Secondary Act (ESEA)
1
, em 1965, determinou 

que os projetos realizados com apoio federal fossem avaliados anualmente como forma de 

justificar o investimento. Portanto, a década de 1960 passou por um período de recessão 

econômica e desencanto com a escola pública. A sociedade e o governo começaram a se 

preocupar com a eficácia da educação, devido aos proventos destinados a ela. Vale ressaltar, 

que nesse período, ocorreu um movimento de descentralização escolar, o que gerou a 

necessidade de controle através da avaliação. Ao final dos anos 70, teve início nos Estados 

Unidos a era Accountability
2
, um movimento de prestação de contas do docente para com a 

sociedade, tendo em vista as metas e objetivos estabelecidos.  

Como consequência dessas mudanças, o fenômeno da avaliação se ampliou de 

maneira considerável, aumentando-se os estudos. Para Cronbach (1963), a avaliação devia 

estar associada ao conceito de tomada de decisões, sendo elas de três tipos: aperfeiçoamento 

do programa e da aprendizagem; necessidades e méritos dos alunos; regulação administrativa 

sobre a qualidade do sistema. Dessa ótica, a avaliação que é utilizada para melhorar um 

programa, contribui mais com o desenvolvimento da educação, do que aquela que estima um 

valor de um produto em um programa já finalizado. 

Cronbach (1963) acreditava que o programa precisava ser melhorado enquanto 

estava sendo executado, por isso, devia se ter uma consecução de objetivos entre 

planejamento e execução, com flexibilidade em relação aos produtos obtidos, pois a avaliação 

tinha sua responsabilidade política. Acreditava que, somente a partir de variadas percepções, 

era que a avaliação podia ter resultados mais valiosos, do que de forma isolada.  

A avaliação, nesse prisma, não podia se reduzir a testes de rendimento, sendo 

mais eficaz a utilização de observação, entrevistas, entre outros métodos avaliativos. Tendo 

ela critérios bem definidos, como clareza, amplitude, precisão e legitimidade. 

Scriven (1967) destacou duas funções distintas para a avaliação, a formativa e a 

somativa. A primeira estava a serviço de um programa em desenvolvimento, com o objetivo 

de melhorá-lo, enquanto a segunda, estava ligada a comprovar a eficácia de um programa e 

decidir sobre sua continuidade. 

                                                           
1
 ―A lei estabelecia provisão de fundos para estados que estabelecessem altos parâmetros na educação e medidas 

de mensuração de resultados. Introduzia também a accountability.‖ (GONÇALVES & DIAS, 2013). 
2
 ―As políticas de accountability estão implicadas em três variáveis articuláveis entre si: a avaliação, a prestação 

de contas e a responsabilização. Embora autônomas, estas variáveis possuem forte congruência, constituindo, 

integradamente, pilares de um processo de accountability numa perspectiva que procura suplantar a 

descomplexificação, despolitização e tecnicização das formas tendencialmente dominantes de accountability‖. 

(AFONSO, 2009a, p. 14). 
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A existência de uma distinção entre avaliação intrínseca e extrínseca foi proposta 

por Scriven (1967). A primeira, o elemento era valorado por si mesmo, enquanto que na 

segunda, era valorado pelo efeito que produzia nos alunos. Ele adotou uma posição contrária a 

Cronbach (1963), defendendo o caráter comparativo para a avaliação. Período esse, que Guba 

e Lincoln (1989) caracterizaram por terceira geração da avaliação, em que foi introduzido o 

juízo de valor como algo intrínseco ao processo avaliativo. 

Outros pesquisadores propuseram modelos avaliativos, nessa época, como Stake 

(1967), que observou a diferença entre o observado e o esperado. Metfessel e Michael (1967) 

acreditavam em um modelo baseado na efetividade do programa educativo, em que se 

considerassem o momento de valoração e não somente o resultado intelectual dos alunos. 

Suchman (1967) se voltou para a metodologia científica, em que a avaliação deveria se basear 

em dados objetivos.  

A avaliação assumiu, assim, uma nova orientação, a de referência criterial. Esse 

período marcou dois momentos para a avaliação, o orientado pelos indivíduos (alunos e 

professores) e o orientado pela tomada de decisão (instrumentos e programas). 

A década de 1970 se caracterizou por uma pluralidade conceitual e metodológica. 

Tal multiplicidade de processos dependia das diferentes perspectivas teóricas e modelos de 

propostas avaliativas. A avaliação não se limitaria, tão somente, a professores e alunos, pois 

tudo que perpassava os centros educativos poderia ser objeto de estudo. Ela adquiriu, assim, 

variadas funções.  

Com a pluralidade em torno de tudo que envolvia as propostas avaliativas, 

surgiram algumas épocas com diferenças conceituais e metodológicas. A primeira delas 

seguiu a linha de Tyler, através de um Modelo de Discrepância de Provas, comparando o que 

se planejava e o que de fato se executava na realidade da sala de aula. Daniel Stufflebeam 

(1971) criou o modelo C.I.P.P. (contexto, insumo, processos e produtos). A segunda época 

englobou os modelos alternativos, como a avaliação responsiva de Stake (1975 e 1976), a 

avaliação democrática de MacDonald (1976), a avaliação iluminativa de Hamilton e Parlet 

(1977) e a avaliação como crítica artística de Eisner (1985). 

Ao final dos anos 80, Guba e Lincoln (1989), levando em conta todos os 

fenômenos avaliativos que já haviam sido propostos, oferecem uma nova alternativa, que 

denominaram de quarta geração.  Essa geração foi responsável pela relevância dos avaliados e 

avaliadores, os quais influenciavam diretamente no planejamento e execução da atividade 

avaliativa.  
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Para eles, os grupos de risco (avaliados) deviam se sentir protegidos diante da 

avaliação e seus problemas, pois os avaliados seriam os mais interessados nas informações 

oriundas da avaliação. Os resultados obtidos podiam ser utilizados contra os próprios 

avaliados, sobretudo se estivessem à margem do processo. A avaliação podia ser ampliada e 

melhorada, o que produzia uma interação positiva entre as partes. 

A quarta geração trouxe transformações radicais para a função do avaliador 

(ESCUDERO, 2003), que assumiu responsabilidades como identificar todos os avaliados em 

risco; salientar as construções sobre o avaliado, suas demandas e preocupações para cada 

grupo; desenvolver um contexto e metodologia capazes de compreender e criticar as variadas 

construções, demandas e preocupações, gerando o maior acordo possível; organizar uma 

agenda para a negociação sobre os temas não consonantes, proporcionando as informações 

necessárias para uma mediação eficiente; estruturar e desenvolver informes acerca dos 

variados acordos e resoluções sobre os interesses individuais e do grupo. 

A proposta de Guba e Lincoln (1989) se baseava na explicação da natureza e 

características do paradigma construtivista em detrimento do positivista. A avaliação da 

quarta geração passou por doze fases, com três enfoques para julgar a qualidade, sendo eles: 

credibilidade, transferência, dependência e confirmação. Além desses, Guba e Lincoln (1989) 

destacaram a autenticidade. 

A quarta geração atribuiu novas características ao processo avaliativo, encarando-

o como um processo sociopolítico pelas influências sociais e políticas que sofre, por mais que 

se tente isentar dessas interferências. A avaliação, como ressaltou Cronbach (1963), não 

ocorre isoladamente, e sim, por meio de colaboração, é um processo de ensino e 

aprendizagem. Mesmo sendo um procedimento contínuo, a avaliação é imprevisível quanto a 

seus resultados, por isso acaba criando a realidade, tendo em vista a possibilidade de alterá-la, 

transformá-la e melhorá-la.  

Stufflebeam (1971) propôs que avaliar a educação numa sociedade moderna 

pressupõe quatro critérios básicos, sendo eles: as necessidades educativas, em que se 

questionou a relação entre o cumprimento da exigência dos estudantes e suas famílias no que 

concerne aos direitos básicos; a equidade, que tratou do cuidado com a justiça do sistema 

educacional no que tange ao acesso, desenvolvimento e aspirações, considerando todos os 

setores da comunidade; a viabilidade, em que se indagava acerca da eficiência na distribuição 

e utilização dos recursos, da adequação e viabilidade das normas legais e do compromisso e 

participação de todos os envolvidos no processo avaliativo e a excelência, que buscou a 

melhoria da qualidade com base nas práticas passadas e atuais.  
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Em seus estudos, Stufflebeam (1971) também considerou quinze recomendações 

avaliativas para um enfoque que ele denominou de objetivista, ou seja, que acreditava na 

teoria ética de que a moral é objetiva e independente de sentimentos pessoais. 

Scriven (1967) introduziu uma perspectiva transdisciplinar à avaliação, dada a 

profissionalização do trabalho avaliativo, urgia-se apoio de outras disciplinas. Segundo ele, o 

foco devia ser o cliente, para tanto, os avaliadores precisavam ser capazes de identificar e 

organizar os programas e produtos, emitindo juízos de valor, pois acreditava que os resultados 

inesperados eram tão ou mais importantes que os previamente planejados. 

Destarte, são diversas as concepções acerca da avaliação educativa, contudo, 

alguns elementos são comuns a todas as perspectivas como a contextualização, o serviço à 

sociedade, a diversidade metodológica, a atenção, o respeito e a participação dos avaliados, 

bem como uma maior profissionalização dos avaliadores e institucionalização dos estudos 

(WORTHEN; SANDERS, 1991). Nesse contexto, a avaliação educativa apresentou modelos 

numa perspectiva empírico-analítica, complementar e humanístico-interpretativa (ARNAL et 

al, 1992). 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação somente utilizou o termo 

―avaliação da aprendizagem‖ a partir de 1996, pois, até então, usavam-se as expressões 

―exames escolares‖ e ―aferição do aproveitamento escolar‖. Para além da nomenclatura, 

todavia, é necessário mudar a maneira ao proceder no processo de avaliação.   

Diferentemente da visão tradicional, propõe-se que o processo educacional 

avaliativo pode ser encarado como o momento de repensar a prática pedagógica em geral, a 

partir dos resultados obtidos através dos testes aplicados aos alunos.  

Esse processo de autoanálise por parte dos avaliadores – que, imparcialmente, 

poderia extrair dos resultados das avaliações alguns dados realmente significativos – 

permitiria avançar em direção a ações que propiciassem o crescimento de competências tanto 

dos alunos como dos próprios avaliadores, através do entendimento do processo avaliativo 

como um todo; compreender os métodos de ensino mais adequados a determinadas categorias 

de alunos, os mais precisos para mensurar certos níveis de aprendizagem, para medir áreas 

especificas de conhecimento, para avaliar se os processos de ensino do professor são 

eficientes, entre outros. Isso é realmente útil, desde que o ensino de idiomas certamente difere 

do de matemática, por exemplo, e pode-se supor que seus modos de avaliação poderiam 

igualmente ser distintos.  

Do ponto de vista inclusivo, que admite a individualidade de alunos e professores, 

a função meramente diagnóstica da avaliação (como um instrumento estático e padronizado) 
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deixa de ser uma punição àqueles que não conseguiram atingir determinados índices ou 

marcações gerais.  

Numa visão alternativa, a avaliação se faz importante como auxílio num processo 

mais amplo de avanço na própria formação intelectual do estudante, como indivíduo. 

Portanto, a avaliação perde, ao menos em parte, sua função classificatória, em que se separam 

os alunos que ―sabem‖ dos que ―não sabem‖. Porém, será que os parâmetros usuais de 

avaliação (as notas, tipicamente) são adequados para esta nova abordagem, isto é, eles 

refletem ou esclarecem o que é o conhecimento do aluno?  

A avaliação acentuou, desde sua origem, o seu papel disciplinador. 

Consequentemente, os fatores que podem interferir no sucesso do educando são colocados à 

parte e desconsiderados, pois o educador, muitas vezes, depara-se com salas de aulas lotadas e 

trabalha em jornadas extensas para complementar sua renda; dessa maneira, não reúne as 

condições apropriadas para reconhecer a realidade de cada aluno e de cada sala de aula, o que 

poderia ajudar no processo avaliativo.  

Frequentemente, portanto, os professores recorrem às provas e avaliações como 

uma maneira de se impor em sala de aula, e a avaliação perde o caráter pedagógico que se 

reivindica aqui para a mesma. Para Foucault (2009, p. 164), o poder disciplinar, 

 

[...] é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma 

economia calculada, mas permanente [...]. O sucesso do poder disciplinar se 

deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a 

sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é 

específico, o exame. 

 

A cultura escolar se pauta, assim, por meio de dispositivos de controle e punição, 

em que o poder tenta condicionar os indivíduos em ―corpos dóceis‖, de forma a serem 

disciplinados na escola e nos ambientes externos a ela (FOUCAULT, 2009). 

Após 1762, segundo Foucault (2009), a escola dá início a sua estruturação 

enquanto espaço de aprendizagem, constantemente em busca de uma homogeneização do 

saber e percebendo os indivíduos por meio de uma hierarquia de capacidade.  

Conforme Foucault (2009), a escola surge pautada num processo de jogos de 

poder, em que são rompidas as tradições medievais de educação. O ambiente escolar se 

organiza, assim, como os hospitais, as prisões e quartéis. 

Com a Revolução Industrial, o crescimento das fábricas exigiu uma reorganização 

do controle da produção e dos funcionários, era necessário vigiar. O que não foi diferente no 

que tange à escola. 
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Mesmo movimento na reorganização do ensino elementar; especificação da 

vigilância e integração à relação pedagógica. O desenvolvimento das escolas 

paroquiais, o aumento de seu número de alunos, a inexistência de métodos que 

permitissem regulamentar simultaneamente a atividade de toda uma turma, a 

desordem e a confusão que daí provinham tornavam necessárias a organização dos 

controles. (FOUCAULT, 2009, p. 165). 

 

Advindos do controle, o poder, as normas e as hierarquias foram introduzidos 

também na educação, o que incidiu no processo avaliativo, que mesmo com os avanços ao 

longo dos anos, ainda necessita ser melhor desenvolvido para não ―perder os rumos do 

caminho, a energia, o vigor dos passos em termos da melhoria do processo‖ (HOFFMANN, 

2008, p. 17). Diante de toda essa conjuntura, a avaliação apresenta um caráter complexo, que 

não deve ser compreendido isoladamente. 

É possível perceber que há uma reprodução dos modelos avaliativos entre 

docentes e discentes baseados em mitos sobre a avaliação (HOFFMANN, 2007). Uma falha 

no processo de formação de professores.  

O termo avaliação da aprendizagem, ou seja, avaliar com o propósito de se 

perceber a qualidade do ensino, foi atribuído a Tyler somente na década de 30. Porém, a 

mudança no termo não alterou de modo significativo a prática avaliativa como se desejava, 

pois, ainda hoje, têm-se situações de avaliação pautadas em exames de modelos 

classificatórios e punitivos. Foucault (2009) fez algumas considerações em sua obra Vigiar e 

punir sobre a ―vigilância hierarquizada‖ e os ―fiscais perpetuamente fiscalizados‖. É como se 

essa fiscalização fizesse parte da prática de ensino, tornando-o mais eficiente. 

As avaliações de sala de aula, muitas vezes, são utilizadas com caráter punitivo, 

considerando o nível de elaboração dos testes a partir do comportamento da turma e não das 

potencialidades e dificuldades dos discentes, o que rememora mais uma vez a obra Vigiar e 

Punir de Foucault. 

Contudo, esse tipo de avaliação acaba por não revelar o que a escola precisa saber 

e, muito menos, colabora com o processo de aprendizagem do educando. ―Basta pensar que 

avaliar é agir com base na compreensão do outro, para se entender que ela nutre de forma 

vigorosa todo o trabalho educativo‖ Hoffmann (2008, p. 17). 

Atualmente, ainda se vê professores assustados com os rendimentos de 

aprendizagem das turmas que são tidas como inquietas, indisciplinadas, como se o silêncio 

fosse fator primordial para obtenção de conhecimento. Em alguns casos, verifica-se que os 

alunos que permanecem calados nas aulas são aqueles que, na maioria das vezes, não 

compreendem o conteúdo ministrado. 
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Cada vez mais se percebe uma aprendizagem individualizada, a produção de 

atividades de forma isolada para obtenção de notas e a prática pedagógica mostra diariamente 

que isso não apresenta o resultado desejado. É através do diálogo, da troca de experiências, 

das vivências que se produz conhecimento. O que para o docente significa ―perder o controle 

da sala‖ ou como denominam alguns gestores não ter ―domínio de sala‖ pode muitas vezes ser 

sadio e necessário para o conhecimento. 

Não se defende aqui a falta de organização, mas sim, uma aula bem planejada, que 

possibilite sua execução com o estudante como sujeito agente do processo e não mero 

receptor. Algumas escolas já implantam os projetos de células de aprendizagem ou 

monitorias, que estão fundamentados na aprendizagem cooperativa.  

É através da mudança das práticas que se é possível a transformação da estrutura 

das avaliações, para que objetivem a melhoria da aprendizagem do aluno e do sistema de 

ensino como um todo. Segundo Vasconcellos (2009, p. 29): 

 
O ato de avaliar na vida cotidiana dá-se permanentemente pela unidade imediata de 

pensamento e ação, a partir de juízos, opiniões assumidas como corretas e que 

ajudam nas tomadas de decisões. Ao fazer juízo visando a uma tomada de decisão, o 

homem coloca em funcionamento os seus sentidos, sua capacidade intelectual, suas 

habilidades, sentimentos, paixões, ideais e ideologias. Nessas relações estão 

implícitos não só aspectos pessoais dos indivíduos, mas também aqueles adquiridos 

em suas relações sociais. 

 

Assim a avaliação escolar tem papel fundamental no processo educacional, pois 

ela ―é o termômetro que permite confirmar o estado em que se encontram os elementos 

envolvidos no contexto‖, conforme aponta Sant‘Anna (1995, p. 7). 

 

2.1 As funções da avaliação educacional 

 

A clareza dos objetivos da avaliação que se tem em outros setores, como no setor 

empresarial, não é a mesma no sistema educacional. Porém, muitos estudos são realizados 

com o intuito de tornar evidentes suas funções na educação. Uma necessidade que surgiu, 

considerando que, de acordo com sua natureza, pública ou privada, os centros educativos 

acabam por ter funções sociais e objetivos diferenciados, o que causa o questionamento se, de 

fato, as instituições de ensino estão cumprindo o que se propõem a fazer. 

A avaliação aparece, então, como uma possibilidade de averiguar os pontos fortes 

e as dificuldades dos centros educativos, podendo assim, os gestores e professores sanarem as 

possíveis falhas existentes, com intervenções pontuais, a partir dos resultados avaliativos. O 
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que confere, dessa forma, à avaliação um caráter fundamental de qualquer mudança 

educacional que se queira realizar com êxito (DE MIGUEL, MADRID, NORIEGA, 1994; 

RODRÍGUEZ, 1997). 

Conforme Santaolalla (1996), as funções básicas da avaliação são o 

aperfeiçoamento e a melhoria do objeto ou realidade avaliados, bem como a verificação e 

constatação de sua qualidade. Com uma sociedade em constante mudança, cultural e repleta 

de diversidade como a deste século, a avaliação está cada vez mais desejada e atrelada à 

qualidade, sendo uma tendência nos países europeus e latino-americanos.  

A era da avaliação (ORDEN, 1992) surgiu a partir da necessidade de uma cultura 

avaliativa sólida, em virtude do crescimento dos estabelecimentos de ensino, públicos e 

privados, considerando o quantitativo elevado de estudantes e ofertas de cursos com o passar 

dos anos. Nesse contexto, era imprescindível se manter a qualidade do ensino e assegurar a 

aprendizagem dos discentes. 

Para o Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE, 1998), assim como o 

sistema de saúde, o sistema educacional afeta direta ou indiretamente a sociedade, ambos são 

as maiores empresas de intervenção social, portanto, a idoneidade de seu funcionamento é 

relevante e de interesse geral. Assim, cada centro educativo deve elencar seus objetivos de 

qualidade e os indicadores, que auxiliarão na percepção do alcance das metas planejadas, em 

consonância com o contexto social, político, econômico e educacional vigente (SAMMONS; 

HILLMAN; MARTIMORE, 1998). 

Alguns critérios precisam ser considerados quando se trata de avaliação 

institucional, sendo eles, a negociação, que deve fazer parte de todo o processo avaliativo e 

envolver a totalidade de sujeitos, de forma a não haver prejuízo na execução das ações para 

nenhum dos envolvidos, (REQUENA, 1995) e a publicização do sistema avaliativo. Assim, 

faz-se relevante aos participantes (re)conhecerem a importância dessa etapa para a 

implantação de um procedimento de melhoria contínua, sanando alguns danos já existentes e 

evitando outros. 

Para isso, faz-se mister distanciar da avaliação qualquer caráter punitivo e 

ameaçador, além de melhorar a qualidade dos componentes dos centros educativos, de 

maneira a modificar a concepção dos sujeitos que fazem parte do processo, com a 

implantação de uma cultura avaliativa.  

A avaliação pode ser melhor aceita pelas instituições de ensino, ao passo que os 

envolvidos conheçam os seus objetivos, os componentes que são avaliados, a natureza das 

informações recolhidas e sua utilidade a partir da reflexão sobre si mesma e da leitura dos 
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resultados. É como um jogo de xadrez, não adianta os instrumentos estarem à mesa se não se 

sabe utilizá-los e nem com que objetivo. A partir do momento em que se conhecem as peças, 

suas funções, características, os possíveis adversários, desafios, entre outros elementos, 

configura-se mais eficiente e confortável sua aplicabilidade e execução.  

Em posse do entendimento sobre a relevância da avaliação, pode-se destacar duas 

modalidades em que a mesma se apresenta: interna e externa. A avaliação interna é a 

realizada pelo sujeito que vivencia as práticas pedagógicas dentro do estabelecimento de 

ensino (gestor/professor/funcionário) e corresponde à verificação de inúmeros fatores, dentre 

eles, a aprendizagem dos alunos. Aqui, os resultados do processo de ensino e aprendizagem 

são explicitados, podendo o avaliador recorrer a variados instrumentos avaliativos, de forma 

intencional e sistemática.  

A avaliação externa é entendida como um importante instrumento para a 

elaboração de políticas públicas, oriundas das análises dos sistemas de ensino e 

redirecionamento das metas para as unidades escolares. Por ser realizada por agentes 

extrínsecos aos objetos de avaliação, acaba por recolher os dados com maior objetividade e 

precisão.  

Esse tipo de avaliação reflete o trabalho do grupo dirigente do centro educativo e 

a realidade dos discentes. Os resultados dessas avaliações fornecem informações valiosas 

também aos professores, para avançarem em suas práticas pedagógicas, se os mesmos tiverem 

clareza na reflexão a partir dos dados obtidos e planejamento para alcançar os objetivos 

definidos previamente, ainda que sejam necessárias intervenções para melhoria e alcance das 

metas propostas. 

As duas modalidades avaliativas supracitadas apresentam também uma função 

formativa, que é orientadora, porque propicia que haja entendimento do processo por todos os 

sujeitos implicados a ele. A compreensão da avaliação, suas funções e características deve se 

tornar uma cultura no centro educativo, para que todos participem de forma ativa e reflitam 

sobre a relevância dos procedimentos adotados, conheçam os resultados e apresentem 

opiniões que possam agregar qualidade (meta-avaliação).  

Em se tratando de função formativa, para Nevo (1997), a avaliação educacional 

apresenta duas funções principais, a formativa já explicitada e a somativa, que é usada para 

selecionar, certificar, de acordo com os objetivos a que se propõe. Para Stufflebeam e 

Shinkfield (1987), a avaliação apresenta mais duas funções: proativa e retroativa. A primeira 

auxilia na tomada de decisão, considerando os resultados obtidos e a segunda, 

respectivamente, é utilizada para demarcar responsabilidades.  
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Partindo para uma relação de poder, subordinação, a avaliação pode, também, 

assumir uma função administrativa (JOHNSON; GLASMAN, 1983). Independente da função 

escolhida, a avaliação exige clareza na sua aplicação, execução e finalidade, pois sua razão de 

ser é contribuir com a melhoria da qualidade das instituições de ensino.   

Além das funções descritas, conforme Andriola (1999), a avaliação apresenta 

fases hierárquicas, sendo elas, o objetivo que se quer alcançar; a adoção de uma concepção de 

avaliação; os componentes que serão avaliados; os agentes avaliadores e a quem se destina a 

avaliação; a adoção de uma metodologia (técnicas e instrumentos de recolhimento de dados), 

além de um modelo de relatório e um processo de meta-avaliação previstos. 

A avaliação deve perseguir algumas características, sendo elas: processual, 

integral, sistemática, progressiva, inovadora e científica. Sendo importante, portanto, fazer 

parte da rotina dos centros educativos e envolver todos os sujeitos, sempre que possível, 

sendo regular, rigorosa e válida, considerando sempre os resultados das avaliações anteriores 

e tomando decisões inovadoras a partir da necessidade apresentada. Em suma, deve analisar 

tudo que está ao entorno da aprendizagem dos alunos, para que essa ocorra a contento.  

Não obstante, é imprescindível o uso de teorias que corroborem e forneçam 

sustentação às variadas intervenções educativas que se fazem necessárias nos centros de 

ensino. Considerando Díaz e Galán (1997), o termo qualidade em educação pode apresentar 

variados sentidos e conceitos, por isso os indicadores avaliados devem possuir modelos 

conceituais definidos e considerar as variáveis do contexto em que a instituição está inserida.  

Para Malkova (1989), a qualidade é o que o aluno deve possuir ao final dos anos 

escolares, em consonância com os conhecimentos, competências, habilidades e hábitos 

socialmente estabelecidos em seu contexto de mundo. Izaguirre (1996) relaciona qualidade 

com as políticas educacionais de cada país, com a finalidade a que se propõe cada instituição 

de ensino e com os valores sociais e de sistema, o que pode variar a partir de grupos de 

interesse ou enfoques a que se dirijam os resultados.  

Harvey e Green (1993), bem como Sammons, Hillman e Martimore (1998) têm 

conceitos de qualidade similares, ou seja, os consideram relativos e os vinculam as 

circunstâncias em que são utilizados, sem esquecer, da influência do contexto social e político 

a que estão expostos. Ainda assim, Harvey e Green (1993) pontuam cinco propriedades 

subjacentes a esse conceito: exceção; perfeição, consistência e mérito; adequação a seus 

propósitos/objetivos; produto econômico (relação custo-valor); transformação e mudança. 

Mesmo com todas as variações conceituais, elas convergem para qualidade 

educativa, que se baseia na adoção de processos avaliativos que propiciem a tomada de 
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decisão e permitam que as instituições de ensino busquem se aproximar da qualidade 

desejada. Contudo, escolher um modelo não é uma tarefa simples.  

Levando em consideração o modelo de Orden (1992), os fatores para obtenção de 

qualidade são centrados em cinco componentes, a saber: necessidade, aspiração e expectativa 

social; metas e objetivos da educação/centro educativo; produtos da educação/centro 

educativo; processos da educação; entrada no sistema de educação/centro educativo. Dessa 

forma, tenta garantir funcionalidade, eficácia e eficiência na condução do modelo proposto.  

Havendo, portanto, um alto nível de coerência entre todos os componentes 

apontados, a qualidade atinge seu grau máximo de excelência.  Desse modo, a avaliação não 

deve ter fim em si mesma, atuando, portanto, como atividade-meio para obtenção de 

conhecimento e melhoria contínua da qualidade. 

 

2.2 Fundamentos da avaliação em larga escala no Brasil 

 

A pesquisadora Dirce Nei Teixeira Freitas sustenta a tese de que desde 1930 há, 

no Brasil, um interesse pela avaliação educacional. Ainda que não fosse o enfoque principal 

da época, a ―emergência da regulação avaliativa se deu no percurso de configuração e 

articulação da pesquisa em educação e do planejamento educacional‖, o que viabilizou um 

aparato legal que resultou na implantação das normas de ―medida-avaliação-informação‖.  

 
Os motivos (declarados) para que o Estado buscasse ―medir, avaliar e informar‖ 

foram diversos no percurso 1930-1988. Primeiro, essas práticas foram tidas como 

necessárias porque se prestariam a conferir e verificar resultados frente a objetivos 

da educação nacional, proporcionando a aplicação da ciência para ―formar a 

consciência técnica‖ no âmbito escolar, posto que condição necessária à expansão e 

à melhoria da educação. A seguir, tais práticas propiciariam ao Estado central 

―conhecer a realidade‖ e fazer “diagnósticos” com o que, em lugar de acentuar-se a 

regulação pela via legal, seriam fornecidas ―indicações e sugestões‖ para a 

qualificação da expansão do atendimento, da administração escolar e do ensino. No 

momento seguinte, ―medir, avaliar e informar‖ foram práticas consideradas 

importantes para a instrumentação da racionalização, da modernização e da tutela 

da ação educacional. Logo a seguir, os motivos para recorrer a essas práticas se 

reportaram às tarefas de reajustar a regulação estatal e de criar uma cultura de 

avaliação no País (FREITAS, 2005, p.7). 

 

Freitas (2005) aponta, também, que os militares desejavam, além de observar o 

processo de planejamento educacional, avaliar os resultados obtidos durante o período da 

Ditadura Militar: 

 
Os vieses economicista e tecnicista no tratamento da questão da avaliação 

educacional no período do regime militar (1964-1984), ao lado do questionamento 

acadêmico e social da qualidade do ensino e da reivindicação de descentralização, 
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concorreram para que, no ingresso dos anos 1980, o Estado central estivesse 

empenhado em experiências de avaliação em larga escala e, nos últimos anos dessa 

década, decidisse implantar um sistema nacional de avaliação, com vistas à 

modernização do setor educacional (FREITAS, 2005, p.9). 

 

Assim, inicialmente, o acesso era visto como o ponto-chave para a solução dos 

entraves educacionais. Contudo, com a democratização, a educação passa a ser o elemento 

imprescindível para o progresso social. Dessa forma, após superada a forte influência 

americana, a avaliação adquire um caráter emancipatório (SAUL, 2010). O novo paradigma 

vem em ―reação aos pressupostos téorico-metodológicos e ao autoritarismo dos modelos 

clássicos da avaliação educacional, em particular do currículo, presentes na literatura e 

vigentes na prática avaliativa brasileira naquela época‖ (CALDERÓN; BORGES, 2013, p. 

266). 

Algumas iniciativas pioneiras de avaliação ocorreram durante esse período, tais 

como o Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural (EDURURAL)
3
 e o 

Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau (SAEP), ambas com dificuldades de 

viabilização. 

Dessa forma, as avaliações em larga escala só passaram a ter notória relevância a 

partir de 1990, com a institucionalização do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), foi quando as primeiras informações sistematizadas sobre o ensino começaram a 

surgir. Desde então, os dados obtidos são utilizados para nortear os gestores na 

implementação de políticas públicas que proporcionem a melhoria dos índices educacionais 

dos sistemas de ensino no país.  

 
Um sistema nacional de avaliação em larga escala pode prover informações 

indispensáveis para aprofundar o debate sobre a situação educacional de um país e 

mostrar o que os alunos estão aprendendo, ou o que deveriam ter aprendido, em 

relação aos conteúdos e habilidades básicas estabelecidos no currículo (CASTRO, 

2009, p. 9).  

 

O SAEB realiza, portanto, o seu ciclo avaliativo a cada dois anos e visa obter duas 

medidas: da aprendizagem dos estudantes e dos fatores contextuais relacionados ao 

desempenho escolar, assim ―com a avaliação se pretende averiguar a eficiência dos sistemas 

no processo de ensino‐aprendizagem e, também, a equidade da educação oferecida em todo o 

país‖ (BRASIL, MEC, 2015). 

Para isso, utiliza dois tipos de instrumentos: os testes de desempenho e os 

questionários contextuais. O primeiro é composto por um bloco de questões de Língua 

                                                           
3
 Programa implementado, em 1980, com o objetivo de avaliar a proficiência e as diferenças socioeconômicas 

entre os discentes, de forma a identificar as variáveis contextuais do processo de ensino e aprendizagem. 
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Portuguesa e outro, de Matemática, sendo aplicado aos alunos dos anos/séries avaliados. O 

segundo instrumento coleta dados sobres os fatores socioeconômicos e de contexto e é 

voltado para os alunos, professores e diretores, além do questionário da escola, preenchido 

pelo aplicador (BRASIL, MEC, 2015). 

O SAEB já passou por três reestruturações, desde seu início em 1990. Em 2005, 

foi composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), que manteve a estrutura 

original do SAEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), ―conhecida 

como Prova Brasil, criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas 

escolas das redes públicas‖ (BRASIL, MEC, 2015).  

Em 2013, o sistema de avaliação foi ampliado com a inclusão da Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), cujo objetivo é aferir os níveis de alfabetização e 

letramento em Língua Portuguesa e Matemática. A novidade do SAEB, em 2017, foi a 

ampliação do público, com a inclusão censitária dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da 

rede pública e das escolas particulares, por adesão, abrangendo assim: 

 
     Quadro 1 - População-alvo do SAEB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Fonte: Cartilha SAEB (2017, p. 10). 

 

Vale ressaltar, que as turmas ―multisseriadas; de correção de fluxo; de educação 

especial exclusiva; de educação de jovens e adultos; de Ensino Médio normal/magistério; de 

Ensino Médio integrado não seriadas‖ (BRASIL, MEC, 2015), bem como as escolas 

indígenas que não ministrem Língua Portuguesa, não são atendidas pela avaliação.  

Além do SAEB, o Brasil aplica mais duas avaliações de grande abrangência, são 

elas: o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE).  

O ENEM avalia o desempenho do estudante do Ensino Médio e favorece o acesso 

à educação superior através de programas como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o 

http://portal.inep.gov.br/sobre-a-aneb
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Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de Financiamento Estudantil 

(FIES).  

Em 2017, o ENEM foi realizado em dois domingos consecutivos, sendo composto 

de questões objetivas sobre as áreas do conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Matemática e suas Tecnologias, além da produção de um texto dissertativo-argumentativo a 

partir de uma situação-problema. Inicialmente, a avaliação também certificava o Ensino 

Médio, contudo, com as novas regras isso não é mais possível. Outra mudança ocorrida com o 

redesenho da avaliação, foi a inserção da vídeoprova em Libras.  

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) ―avalia o 

rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos 

programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação‖ (BRASIL, INEP, 

2017). O exame é obrigatório e trienal para cada área do conhecimento e foi aplicado, 

inicialmente, em 2004. Os dados dessa avaliação integram o  Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 
O Sinaes é composto também pelos processos de Avaliação de Cursos de Graduação 

e de Avaliação Institucional que, junto com o Enade, formam um tripé avaliativo, 

que permite conhecer a qualidade dos cursos e instituições de educação superior 

(IES) de todo o Brasil (BRASIL, INEP, 2017). 

 

Dessa forma, a avaliação em larga escala abrange desde a educação infantil à 

educação superior e fornece dados que devem subsidiar as políticas públicas voltadas para a 

melhoria da educação no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/sinaes
http://portal.inep.gov.br/sinaes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://portal.inep.gov.br/avaliacao-dos-cursos-de-graduacao
http://portal.inep.gov.br/avaliacao-institucional
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3  A EXPERIÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ EM AVALIAÇÕES EXTERNAS   

 

O estado do Ceará é referência nacional quando o assunto é sistemática de 

avaliação da aprendizagem. O Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) propôs a 

difusão da cultura avaliativa nos municípios cearenses, tendo em vista pesquisa realizada em 

2004 pelo Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar. O estudo revelou 

que:  

 

Somente 15% de uma amostra de cerca de 8.000 alunos leram e compreenderam 

um pequeno texto de maneira adequada; 42% das crianças produziram um 

pequeno texto que, em muitos casos, eram compostos por apenas duas linhas. 

Nenhum texto foi considerado ortográfico pelos avaliadores; a maioria das 

universidades não possuía estrutura curricular adequada para formar o professor 

alfabetizador; grande parte dos professores não possuía metodologia para 

alfabetizar, abusava de cópias na lousa e usava muito mal o tempo de aula que 

era bastante reduzido: aulas começavam tarde, terminavam cedo e tinham 

intervalos longos. (PAIC, 2017). 

 

A partir desses dados preocupantes, o Governo do Estado do Ceará, em 2007, por 

meio da Secretaria da Educação (SEDUC) e em parceria com a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/CE), a Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), tornou o PAIC uma política pública. 

Em 2011, numa tentativa de abranger as crianças até o 5ºano do ensino fundamental, o Ceará 

lançou o PAIC MAIS, porém não havia suporte avaliativo para as séries finais do ensino 

fundamental, assim, a SEDUC implantou, em 2015, o MAIS PAIC.  Considerando a 

experiência de sucesso no Ceará, o Governo Federal criou, em 2012, o Programa Nacional de 

Alfabetização da Idade Certa (PNAIC). 

 

3.1 Cenário avaliativo do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do 

Ceará (SPAECE) 

 

Antecedente ao PAIC e principal objeto de nosso estudo, o Sistema Permanente 

de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) foi implementado em 1992, pela 

Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC), com o intuito de ―promover um ensino de 

qualidade e equânime para todos os alunos da rede pública do estado‖.  

Destarte o SPAECE-Alfa surgiu consistindo em uma ―avaliação anual, externa e 

censitária para identificar e analisar o nível de proficiência em leitura dos alunos do 2º ano do 
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ensino fundamental matriculados nas escolas da rede pública (estadual e municipal)‖. 

Contudo, o SPAECE foi sendo ampliado no decorrer do tempo, como mostra o quadro: 

 

Tabela 1 – Evolução do SPAECE, por abrangência, série/ano e nº de alunos avaliados. 

ANO ABRANGÊNCIA SÉRIE/ANO 
Nº DE ALUNOS 

AVALIADOS 

1992 Fortaleza 4ª e 8ª EF 14.600 

1993 Fortaleza e 14 municípios sede das Delegacias 4ª e 8ª EF 22.886 

1994 Fortaleza e 14 municípios sede das Delegacias 4ª e 8ª EF 21.812 

1996 
Fortaleza e 14 municípios sede das Delegacias 

+ 05 Municipalizados 
4ª e 8ª EF 25.253 

1998 
Fortaleza e 20 municípios sede dos CREDE + 

02 municípios por CREDE   
4ª e 8ª EF 39.710 

2001 
Adesão das escolas (184 municípios) – 

SPAECE NET 
8ª EF e  3ª EM 12.540 

2002 
Adesão das escolas (179 municípios) – 

SPAECE NET 
8ª EF e  3ª EM 23.258 

2003 
Adesão das escolas (184 municípios) – 

SPAECE NET 
8ª EF e  3ª EM 28.557 

2004 
Universalizado (184 municípios) – Redes 

Estadual e Municipal 

4ª e 8ª EF e 3ª 

EM 
141.593 

2006 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

4ª e 8ª EF e 3ª 

EM 
187.561 

2007 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 
2º EF  170.904 

2008 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

2º, 5º e 9º EF e 

1ª, 2ª e 3ª EM 
614.566 

2009 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

2º, e 5º EF e 1ª, 

2ª e 3ª EM 
546.951 

2010 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

2º, 5º e 9º EF e 

1ª, 2ª e 3ª EM; 

EJA (AF e EM) 

667.196 

2011 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

2º, 5º e 9º EF; 

 1ª, 2ª e 3ª EM; 

EJA (AF e EM) 

658.654 

2012 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

2º, 5º e 9º EF; 

 1ª, 2ª e 3ª EM; 

EJA (AF e EM) 

647.693 

2013 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

Censitário: 

2º e 5º EF 

1ª EM e 

EJA (AF e EM) 

Amostral 

9º EF 

2ª e 3ª EM 

659.669 
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2014 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

Censitário: 

2º, 5º e 9º EF 

1ª EM e 

EJA (AF e EM) 

Amostral 

2ª e 3ª EM 

622.566 

2015 
Universalizado (184 municípios) –  Redes 

Estadual e Municipais 

Censitário: 

2º, 5º e 9º EF 

1ª e 3ª EM* e 

 EJA (AF e EM) 

449.010 

Fonte: SPAECE (2015). 

Como dito antes, é possível se perceber através dos dados, que a SEDUC 

aumentou a abrangência do SPAECE ao longo dos anos por ―considerar a importância da 

avaliação como instrumento eficaz de gestão‖. Assim, conforme dados do SPAECE 2015, 

―86% das crianças se encontram alfabetizadas ao término do 2º ano. Em 2007, esse percentual 

era de apenas 39,9%‖. Dessa forma, a avaliação de desempenho é pensada para apresentar o 

nível de aprendizagem real dos discentes. 

 

Avaliação de desempenho é um termo geral usado para descrever avaliações que 

requerem que os alunos demonstrem habilidades e conhecimento, produzindo um 

produto formal ou um desempenho (...). As avaliações de desempenho permitem que 

os alunos demonstrem o que eles sabem e podem fazer em uma situação real. As 

avaliações de desempenho também são chamadas de avaliações alternativas e 

autênticas (RUSSEL; AIRASIAN, 2014, p. 185, 186). 

 

Dessa forma, o intuito do SPAECE é apresentar um quadro da situação da 

Educação Básica da rede pública de ensino, fornecendo subsídios para formulação, 

reformulação e monitoramento das políticas públicas educacionais. Esta pesquisa tem como 

foco avaliativo o SPAECE no Ensino Médio. Vale ressaltar, que a análise de desempenho dos 

estudantes é realizada por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI) – baseada nos 

parâmetros de discriminação, grau de dificuldade do item e aleatoriedade.  

 

3.2 A avaliação como atividade meio para a construção de conhecimento 

 

Muitos são os significados do conceito de avaliação. Em geral, o que os difere são 

os parâmetros utilizados para verificar o objeto de estudo. Avaliar é o mesmo que calcular o 

valor de algo, estimar ou fazer uma apreciação com um objetivo: ―A avaliação é uma 

atividade orientada para o futuro. Avalia-se para tentar manter ou melhorar nossa atuação 
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futura. Essa é a base da distinção entre medir e avaliar‖ (FERNANDES; FREITAS, 2008, p. 

19).      

Para Haydt (2008, p.10), ―avaliar é julgar ou fazer apreciação de alguém ou 

alguma coisa, tendo como base uma escala de valores‖. E acrescenta: ―a avaliação consiste na 

coleta de dados quantitativos e qualitativos e na interpretação desses resultados com base em 

critérios previamente definidos‖. A partir dessa definição, a referida autora enfatiza o caráter 

funcional da avaliação, que se processa como medida, através de valores já antes delimitados. 

Para Penna Firme (1976, p.17), ―a avaliação é essencialmente um processo centralizado em 

valores‖, o que se relaciona com o pensamento de Haydt (2008). 

Bloom, Hasting e Madaus (1975 apud VIANNA, 2000) encaram a avaliação 

como uma ―coleta sistemática de dados, por meio da qual se determinam as mudanças de 

comportamento do aluno e em que medida estas mudanças ocorrem‖. Sant‘Anna (1995, p.31) 

conclui que a ―avaliação é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e 

analisar as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, 

confirmando se a construção do conhecimento se processou‖. Já para Luckesi (1978), ―a 

avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em 

vista uma tomada de decisão‖.  

Com base nos conceitos sobre avaliação delimitados pelos pesquisadores acima, 

pode-se concluir que avaliar é atribuir um juízo de valor a algo ou alguém, baseado em 

critérios definidos que possam quantificar e/ou qualificar determinadas situações. A avaliação 

pode contribuir com o progresso do aluno, do educador e do sistema, se a partir dos resultados 

provenientes dela, as práticas pedagógicas existentes na escola forem melhoradas. 

Para Haydt (2008), a avaliação é um processo contínuo e sistemático, funcional, 

orientador e integral. Desse modo, a avaliação é contínua e sistemática, pois deve ser 

planejada e executada constantemente; é funcional, porque verifica se os alunos estão ou não 

atingindo o objetivo esperado; é orientadora, visto que permite ao aluno reconhecer os seus 

erros e transformá-los em acertos e é integral por analisar o aluno como um todo, não só o 

processo cognitivo. 

Segundo Luckesi (2006), a avaliação se originou a partir dos séculos XVI e XVII, 

tendo como suas principais ocorrências os exames e as provas. Quando se observa a realidade 

atual das instituições de ensino, percebe-se que poucos avanços aconteceram desde então. A 

avaliação ainda não é vista como instrumento que contribui para o desenvolvimento de uma 

educação real e de qualidade, que estimula e identifica os potenciais individuais dos 

educandos em sua coletividade. As avaliações contemporâneas continuam a se preocupar em 
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quantificar o saber acumulado em sala de aula, por meio de testes padronizados e aplicados 

indistintamente (BASTOS, 2018). 

Assim, em avaliação não existe prática neutra, pois inconscientemente nossas 

ações estão baseadas em nossos referenciais teórico-metodológicos. Dessa forma, a Teoria 

Crítica da Educação enxerga a avaliação como um processo prático e reflexivo, que objetiva o 

crescimento do indivíduo na sua totalidade (FERNANDES, 2007). 

Desse modo, o processo avaliativo possui vários enfoques, dentre eles, a 

perspectiva humanizadora, reflexiva e construtiva. Para a primeira, o ser humano deve ser o 

foco de toda avaliação. A segunda percebe a avaliação como um processo de autocrítica, o 

repensar das ações pedagógicas. A última defende uma avaliação que não tenha fim em si e 

que, a partir dos resultados obtidos, trace caminhos para a escola evoluir. Assim, a avaliação 

se apresenta como processual, global, sistemática, participativa, comunicativa, quantitativa, 

qualitativa, individual e coletiva (VIANNA, 2000).   

Para Haydt (2008), a avaliação apresenta três funções: diagnosticar, controlar e 

classificar. A partir dessas funções, têm-se três modalidades de avaliação: diagnóstica, 

formativa e somativa. A avaliação diagnóstica é um teste inicial aplicado para os alunos a 

cada começo de período letivo ou ingresso em determinada instituição, para que se possa 

perceber o nível cognitivo do estudante, de forma, a saber, se ele detém as competências e 

habilidades básicas necessárias para determinada modalidade de ensino.  

A avaliação diagnóstica também ajuda a caracterizar problemas de aprendizagem 

a partir de suas causas, com o intuito de minimizá-los. É a partir dela que o professor percebe 

os pontos fortes e fracos dos alunos com os quais está trabalhando.  

A avaliação formativa, por sua vez, ocorre durante todo o ano letivo com o 

objetivo de mensurar a evolução dos alunos, o quanto eles se desenvolveram a partir das 

atividades propostas, sendo orientadora, porque indica caminhos tanto para o aluno quanto 

para o professor.  

Por meio da avaliação formativa é possível perceber se a proposta do docente está 

sendo bem aceita pela turma ou se novas abordagens precisam existir para que haja 

aprendizagem (HAYDT, 2008). Nessa etapa, pode-se trabalhar com metas de forma 

individual e coletiva, de modo que os alunos se sintam parte do processo e se motivem a 

alcançar resultados previamente propostos. O que ajuda o professor a verificar a eficácia de 

seu trabalho com aquela turma.  
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A avaliação somativa possui função classificatória de promover um aluno de uma 

etapa para outra. Ela classifica os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos com 

base nos níveis de aproveitamento já estabelecidos pela instituição (HAYDT, 2008). 

O processo avaliativo decorre de alguns propósitos como o conhecimento do 

aluno, a superação da meta prevista, o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem, o 

diagnóstico de dificuldades e a promoção dos alunos. Inicialmente, o professor precisa aferir a 

bagagem cognitiva do aluno, para tal, deve conhecer suas potencialidades e dificuldades, 

através da avaliação. Por exemplo, como saber se um aluno que concluiu o 9º ano do Ensino 

Fundamental inicia o 1º ano do Ensino Médio com as competências e habilidades 

desenvolvidas para aquela etapa?  
A partir desses questionamentos é que os processos avaliativos decorrem e, muitas 

vezes, a resposta não é tão satisfatória assim. Num sistema educacional que impõe 80% de 

aproveitamento do rendimento do aluno, algumas vezes acaba sendo promovido o aluno 

menos indisciplinado, mesmo que esse não tenha adquirido o conhecimento mínimo 

necessário para aquela etapa.  

Nesse ciclo vicioso, o aluno acaba chegando ao Ensino Médio com um déficit de 

conhecimento elevado e como as salas são heterogêneas, o aluno fica em meio aos demais e 

sem receber o devido acompanhamento, muito menos a intervenção necessária para melhorar 

seu processo de aprendizagem. Tal fator gera inúmeras dificuldades para os educadores, pois 

quando o aluno não reconhece o que está sendo ensinado, ele termina por se excluir daquele 

processo e revida muitas vezes de forma agressiva e indisciplinada, para ―chamar atenção‖ 

dos professores e colegas. 

Dessa forma, estruturar um plano de intervenção pautado em metas previamente 

estabelecidas pode ser uma alternativa eficaz para desenvolver a capacidade cognitiva da 

turma. Visto que, a partir dos resultados das avaliações, o professor consegue observar quem 

não atingiu o objetivo e pode, assim, utilizar uma metodologia diferenciada para aquele 

discente, uma recuperação de conteúdos pelo aluno. Para Haydt (2008, p.21): 

 
A avaliação formativa não apenas fornece dados para que o professor possa realizar 

um trabalho de recuperação e aperfeiçoar seus procedimentos de ensino como 

também oferece ao aluno informação sobre seu desempenho em decorrência da 

aprendizagem, fazendo-o conhecer seus erros e acertos e dando-lhe oportunidade 

para recuperar suas deficiências. 
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Nesse sentido, a avaliação funciona como feedback
4
, pois fornece dados ao 

professor para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, ao passo que qualifica o trabalho 

do professor. Por vezes, o educador não reflete sua prática e quando se depara com o 

resultado insatisfatório de seus alunos, acaba por atribuir a culpa aos próprios discentes, não 

percebendo, que ele também faz parte do processo educacional e que o sucesso ou fracasso 

dos alunos também está diretamente ligado com sua prática pedagógica.  

É claro que há uma exigência notória para o docente recuperar situações que já 

vem há anos sendo moldadas pelo sistema. Nessa perspectiva, alfabetizar um aluno de Ensino 

Médio é um grande desafio, quando os demais colegas já se encontram em nível de 1º ano, 

porém é humanizador. Permitir que esse estudante prossiga adiante sem nenhuma 

interferência pedagógica é rasgar todos os ideais de educação e igualdade de direitos. 

Muitas vezes, esquece-se que a educação é feita entre seres humanos e é o sucesso 

profissional de cada um deles que está em jogo naquele momento. Vê-se a violência aumentar 

e culpa-se somente o governo, a polícia e não se percebe que a boa educação pode ser uma 

das possibilidades de melhoria desses jovens. 

A avaliação deve ser prática diária de todos que compõem a escola, ao se 

perguntarem todo dia o que fazem para melhorar a educação da comunidade em que vivem. 

Se o muito não é feito por quem de direito, deve-se, pois, realizar o pouco que é possível e 

com convicção de que é o melhor que se pode fazer naquele momento. 

Dessa forma, além das modalidades diagnóstica, formativa e somativa, a avaliação 

se subdivide em: interna e externa. A avaliação interna é a realizada pelo professor e 

corresponde à verificação da aprendizagem dos alunos. Aqui os resultados do processo de 

ensino e aprendizagem são explicitados e o professor pode recorrer a variados instrumentos 

avaliativos, de forma intencional e sistemática (HAYDT, 2008).  

A avaliação interna reflete o trabalho do docente e a realidade de seus alunos,  

seus resultados fornecem informações valiosas aos professores para avançarem em suas 

práticas pedagógicas.  

A avaliação externa (ou avaliação em larga escala) é entendida como um 

importante instrumento para a elaboração de políticas públicas oriundas das análises dos 

sistemas de ensino e redirecionamento das metas para as unidades escolares. Tem como foco 

                                                           
4
 ―Um dos componentes principais da avaliação formativa é o feedback. O feedback regula o processo de ensino-

aprendizagem, fornecendo, continuamente, informações para que o estudante perceba o quão distante, ou 

próximo, ele está dos objetivos almejados. O fato de o feedback ser contínuo permite que os ajustes necessários 

para a melhor qualidade da aprendizagem sejam feitos precocemente, e não apenas quando o aluno falha no teste 

ao final do curso, ou seja, na avaliação somativa.‖ (BORGES et al, 2014, p. 326). 
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o desempenho da escola e como resultado uma medida de proficiência. Segundo o Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora: 

 
A proficiência é uma medida que representa um determinado traço latente (aptidão) 

de um aluno, assim sendo, podemos dizer que o conhecimento de um aluno em 

determinada disciplina é um traço latente que pode ser medido através de 

instrumentos compostos por itens elaborados a partir de uma matriz de habilidades. 

(CAED, 2013). 

 

A avaliação externa pode ser censitária ou amostral. Portanto, vai além da sala de 

aula, avaliando redes de ensino. Esses testes são padronizados e os resultados dispostos em 

uma escala de proficiência que varia de zero a 500 com intervalos de 25 a 25 pontos, que 

indicam a consolidação de competências e habilidades ao longo do processo. Com os 

resultados dessas avaliações é possível desenhar indicadores nacionais como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) se desenvolveu a partir de 

1990 e desde 1995 foi adotada uma nova metodologia de construção do teste e análise de 

resultados, a Teoria de Resposta ao Item (TRI).  

 
O SAEB é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala. Seu 

objetivo é realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns 

fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um 

indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. As informações produzidas visam 

subsidiar a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas educacionais 

em esfera municipal, estadual e federal, contribuindo para a melhoria da qualidade, 

equidade e eficiência do ensino. (BRASIL,INEP, 2015). 

 

Hoje, os Estados desenvolvem seus próprios sistemas de avaliação desse tipo, 

estabelecendo metas e diretrizes específicas às suas realidades, como é o caso do Ceará com o 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) e de São Paulo, 

com o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), 

dentre outros. 

Os resultados das avaliações aplicadas propiciam um panorama mais próximo do 

contexto regional avaliado e do desempenho educacional daquela área, de forma a assegurar a 

qualidade da educação. Indo além da sala de aula, os testes avaliam as próprias redes e 

microrregiões de ensino (SPAECE, 2013).  

Assumindo a realidade do Ensino Médio no Ceará, vamos nos direcionar ao 

processo avaliativo do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará 

(SPAECE). Esse sistema de avaliação de desempenho se detém às competências e habilidades 

dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. 
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Seus testes contêm itens elaborados segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN‘s 

(BRASIL, 1999) do Ministério da Educação (MEC) e os Referenciais Curriculares Básicos da 

Secretaria de Educação – RCB (BRASIL, 1991).  

Por depender de inúmeros critérios, a avaliação escolar não é simples de ser 

realizada. Portanto, deve ser encarada com seriedade, focando em sua função pedagógica e 

garantindo uma evolução do aprendizado por meio de padrões, tendo como objetivo a 

melhoria da aprendizagem dos alunos. Sobre isso, Gatti (2013, p. 49) observa que: 

                          
Toda avaliação educacional tem por objetivo fornecer elementos para novas 

ações/intervenções, mudanças de rumo, busca de alternativas, tomadas de decisão, 

ou para reafirmar caminhos tomados. Quem sabe, acrescentando algo? A avaliação 

educacional só se completa com o delineamento ou o redesenho de ações que se 

traduzam (novas) políticas, (novos) modos de agir, (novas) atividades. Avalia-se 

para agir, para mudar formas de ação, corrigir rumos, ajudar processos de 

aprendizagem etc. Quando um processo de avaliação não tem nenhuma 

consequência, ele perde todo o sentido, perde em credibilidade, perdendo-se 

oportunidades de mudar situações, melhorar condições. 

 

Essa prática, entretanto, requer tempo e dedicação, mas o quanto antes as escolas 

aceitarem a avaliação como uma aliada, que aponta as decisões pedagógicas que precisam ser 

tomadas, tão logo elas encontrarão êxito em suas práticas educacionais.  

Porém, para implantar mecanismos de avaliação no modelo positivo que se está 

discutindo, é preciso tornar claro ao professor a necessidade de uma nova forma de pensar e 

agir na escola. Só o repasse de conteúdos programáticos pode não ser suficiente para a 

aquisição de uma aprendizagem satisfatória.  

Com uma clareza das múltiplas competências envolvidas para a formação 

completa do estudante, o professor deve ter em mente que todos os alunos são capazes de 

aprender, porém, cada um a seu modo e em seu tempo. Não se pode dissociar teoria e prática 

(PERRENOUD, 2000), e os programas escolares precisam ir ao encontro do desenvolvimento 

de competências e habilidades, incentivando os alunos a uma aprendizagem cooperativa com 

a resolução de problemas e execução de projetos que mobilizem todos os atores da escola. 

Mudar os critérios e sistemas de avaliação sem objetivos claros, ou sem promover a mudança 

nos educadores, não apresenta resultados satisfatórios.  

 
Pode-se bastante facilmente modificar as escalas de notação, a construção das 

tabelas, o regime das médias, o espaçamento das provas. Tudo isso não afeta de 

modo radical o funcionamento didático ou o sistema de ensino. As mudanças das 

quais se trata aqui vão mais longe. Para mudar as práticas no sentido de uma 

avaliação mais formativa, menos seletiva, talvez se deva mudar a escola, pois a 

avaliação está no centro do sistema didático e do sistema de ensino (PERRENOUD, 

1998, p.11). 
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Contudo, a escola, por diversas vezes, vive refém dos sistemas de avaliação 

externa. Vestibulares, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), esses são alguns dos exames que os 

alunos têm de enfrentar ao longo do Ensino Médio no Ceará. O que, muitas vezes, acaba 

distorcendo o real sentido da educação de qualidade. Nesse momento, o que importa mesmo 

são os números, o nível que os alunos apresentam nas avaliações externas funciona como uma 

fotografia da escola. 

Isso leva a uma série de ações imediatistas em prol de um resultado que deveria 

ter sido planejado durante o ano todo. Enquanto a escola se preocupar apenas em ―apagar os 

incêndios‖ os resultados serão catastróficos. A avaliação só servirá como fonte de evolução, 

quando a mesma for realizada processualmente, acompanhando o crescimento de cada aluno e 

identificando suas fraquezas. A partir daí pode ser traçada uma intervenção pedagógica a 

gerar bons frutos.  

O olho deve estar no aluno e não no resultado. A condução das práticas 

pedagógicas em algumas escolas acaba por esquecer o foco. É preciso organização, 

planejamento, estratégia, meta, determinação e tomada de decisão para traçar práticas 

pedagógicas melhoradas a partir do sistema de avaliação a que serão submetidos os alunos. 

Afinal, os discentes precisam aprender para a vida e não somente para um teste.  

Para a efetiva construção de saberes escolares, a avaliação tem que acontecer 

processualmente, contando com o acompanhamento necessário para que, de fato, possa haver 

uma evolução real. Esse planejamento deve ser desenhado para acontecer durante o ano todo, 

considerando as competências e habilidades necessárias a cada série em questão. O resultado 

será assim, apenas o fim do processo, não o meio pelo qual tudo se desenrola na escola.  

Do contrário, acontecerão apenas exames, e não, avaliação. Coforme Foucault 

(2009, p. 178) estabelecia a comparação entre hospital e escola:  

 

[...] a escola torna-se uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha 

em todo o seu comprimento a operação do ensino [...], trata-se cada vez mais de uma 

comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir e 

sancionar. 

 

Para ele, o exame permitia classificar e punir, ajudando a disciplinar e 

diferenciando os indivíduos quanto ao saber, o que promovia a exclusão. Cria-se assim, o 

estigma de alguns em detrimento da excelência de outros, como alertava Perrenoud (1999, p. 

12): 
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Assim como os pequenos mananciais formam grandes rios, as pequenas hierarquias 

se combinam para formar hierarquias globais, em cada disciplina escolar, depois 

sobre o conjunto do programa, para um trimestre, para um ano letivo e, enfim, para 

o conjunto de um ciclo de estudos. Referindo-se a formas e normas de excelência 

bem diversas, essas hierarquias têm em comum mais informar sobre a posição de um 

aluno em um grupo ou sobre sua distância relativa á norma de excelência do que 

sobre o conteúdo de seus conhecimentos e competências. Elas dizem sobretudo se o 

aluno é ―melhor ou pior‖ do que seus colegas. 

 

Se não houver cuidado por parte dos educadores, todos esses registros de 

resultados que a escola empilha por bimestre, na visão de Hoffmann (1996), só vão implicar 

em números desconectados ―de sua razão de ser no processo de construção do conhecimento‖. 

A educação precisa, assim, ser norteada por uma perspectiva que não apenas quantifique, mas 

que produza qualidade e conhecimento com estruturas novas para o século XXI.  

Na escola comprometida com a formação de indivíduos suficientemente 

alfabetizados e intelectualmente autônomos, com uma base escolar adequada, todos estão 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Todos ensinam, todos aprendem. É preciso 

pesquisar, ter senso crítico, redescobrir-se. Os alunos mudam e com eles suas necessidades. 

Igualmente, os educadores precisam aprimorar suas competências e reinventar suas 

habilidades se desejam alcançar níveis de excelência na formação de novos estudantes. 

 

3.3 Técnicas, métodos e instrumentos avaliativos 

 

Três instrumentos devem ser considerados para a realização de avaliações 

externas: matrizes de referência, escalas de proficiência e padrões de desempenho. Para 

entendermos melhor esse processo avaliativo, vamos conhecê-los separadamente.  

Muitas avaliações utilizam testes padronizados de Língua Portuguesa e 

Matemática, baseando-se nas Matrizes de Referência, ―que podem ser entendidas como uma 

amostra representativa e mensurável da Matriz Curricular do Sistema de Ensino‖, ou seja, 

―são recortes compostos por competências e habilidades esperadas dos estudantes ao término 

de cada ciclo de ensino‖, como coloca Gatti (2013 apud MEGUERDITCHIAN; SANTOS; 

PINEDA, 2013, p. 30). 

Como já visto anteriormente, no Ceará, o SPAECE na modalidade Ensino Médio 

é aplicado aos alunos das escolas estaduais. A Matriz de Referência do SPAECE é composta 

por competências, habilidades, tema, descritores e item. 

Chamamos de competência o conjunto de habilidades desenvolvidas pelo 

estudante com base nos conhecimentos adquiridos e ao conjunto de competências, domínio. 

Nas Matrizes de Referência, o tema/tópico agrupa os descritores conforme o seu conteúdo, já 
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os descritores indicam as habilidades que são objetos de avaliação no conjunto de itens que 

compõem o teste, enquanto que o item avalia apenas uma habilidade. 

Os resultados obtidos pelos alunos são avaliados através de uma Escala de 

Proficiência cumulativa, em que se pressupõe que os alunos ao apresentarem um nível mais 

elevado demonstram ter adquirido as habilidades dos níveis anteriores. É importante salientar 

que ela apresenta as habilidades alcançadas, bem como identifica o grau de desempenho do 

aluno. A gradação das cores serve para indicar o grau de complexidade de cada competência 

avaliada. 

A partir dessa escala, o estudante é enquadrado em padrões de desempenho. 

Esses, por sua vez, apontam a diferença entre o grau que o aluno se encontra e o que ele 

deveria desenvolver. Considerando o SPAECE, os padrões de desempenho têm quatro níveis: 

muito crítico, crítico, intermediário e adequado.  

Após coletar os dados, é necessário interpretá-los para conhecer a realidade da 

escola, de cada aluno e, só assim, poder intervir com práticas pedagógicas melhoradas para o 

grupo, bem como individualizadas para alunos com baixo padrão de desempenho. Esse 

processo avaliativo ajuda a escola a identificar quantos e quais são os estudantes com 

dificuldades, além de mostrar quais os maiores entraves, através dos erros mais frequentes. 

Permite analisar ainda, o sucesso ou o fracasso de cada sujeito envolvido: aluno, professor, 

família, gestão e infraestrutura da escola. 

Feito esse diagnóstico de desempenho a partir dos resultados da avaliação, a 

escola deve se questionar sobre o que deve ser realizado para melhorar a aprendizagem dos 

estudantes, pois nada adianta ter os resultados em mãos e não intervir com ações pontuais na 

melhoria da aprendizagem desses jovens.  

Se os resultados obtidos precisam mudar a forma de agir da escola, seu plano de 

ação, faz-se importante que todos os sujeitos envolvidos conheçam seu desempenho e lutem 

para melhorá-lo. Não só os professores, mas alunos, funcionários e pais devem se co-

responsabilizar pelo resultado, para que juntos novos rumos possam ser trilhados e com 

sucesso. A avaliação serve para o aluno refletir e progredir.  

Com o desempenho dos alunos em mãos, metas traçadas e um grupo com 

objetivos afins, a escola só tende a crescer. Tomar decisões de interesse coletivo é muito 

difícil, porém a avaliação escolar ajuda a eliminar os ―achismos‖ do certo e errado, 

trabalhando pautada em dados reais e que podem ser questionados, mas não negados.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Tipologia da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se pelo uso do enfoque misto, tendo preponderância na 

abordagem qualitativa, da qual se empregou a redução fenomenológica de Edmundo Husserl. 

Da abordagem quantitativa utilizou-se da estatística descritiva para tratamento dos dados 

coletados.  

Para Hernández Sampieri e Mendonza (2008): 

 

Os métodos mistos representam um conjunto de processos sistemáticos e críticos de 

pesquisa e implicam a coleta e a análise de dados quantitativos e qualitativos, assim 

como sua integração e discussão conjunta, para realizar inferências como produto de 

toda a informação coletada (metainferências) e conseguir um maior entendimento do 

fenômeno em estudo (apud HERNÁNDEZ SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, 

p. 550). 

 

Diante do exposto, este estudo aplica essa integração entre os métodos 

quantitativos e qualitativos para ―obter uma fotografia mais completa do fenômeno‖ (CHEN, 

2006; JOHSON et al., 2006 apud HERNÁNDEZ SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013) 

estudado na EEMEG, visto que a pesquisa, atualmente, precisa de um trabalho 

multidisciplinar, por envolver pessoas com perspectivas diferenciadas, o que faz com que haja 

necessidade da utilização de desenhos multimodais (CRESWELL, 2007).  

 
As relações interpessoais, a depressão, as organizações, a religiosidade, o consumo, 

as doenças, os valores dos jovens, a crise econômica global, os processos 

astrofísicos, o DNA, a pobreza e, de maneira geral, todos os fenômenos e problemas 

que as ciências enfrentam atualmente são tão complexos e diversos que o uso de um 

único enfoque, tanto quantitativo como qualitativo, é insuficiente para trabalhar essa 

complexidade. 

 

É evidente que o enfoque misto propicia um detalhamento mais amplo e uma 

leitura mais profunda do fenômeno a ser estudado, além de resultar em dados mais variados, 

em virtude da multiplicidade de perspectivas, bem como garante maior exatidão às análises 

(SAMPIERI et al, 2006). Para dar maior clareza ao método a ser utilizado neste estudo, 

propõe-se o diagrama abaixo:  
 

                    Figura 1 – Metodologia de análise dos dados da pesquisa. 
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                       Fonte: Elaboração da pesquisadora (2018). 

Os métodos de procedimentos (MARCONI; LAKATOS, 2003) utilizados foram o 

monográfico ou estudo de caso e o estatístico. Quanto às técnicas, o estudo se utiliza da 

documentação indireta, ou seja, pesquisa documental e bibliográfica e da documentação 

direta, por meio da observação direta intensiva com o uso de entrevistas semiestruturadas, 

bem como por meio de observação direta extensiva, através de questionários semiestruturados 

com utilização de escala (concordo, concordo em parte, discordo), além da análise dos dados 

por redução fenomenológica. O tipo de amostragem escolhido, para os participantes da 

entrevista e do questionário, foi guiado por propósito.  

 

4.2 Cenário de realização da pesquisa 

 

Este estudo teve como base o triênio 2013 a 2015 e como foco uma escola de 

Ensino Médio, da rede pública estadual, situada em Forquilha, Ceará. Para melhor referência 

à escola, adotou-se a utilização da sigla EEMEG. A instituição supracitada é a única que 

oferece Ensino Médio regular e educação de jovens e adultos nessa modalidade, no 

município, perfazendo em média, no período em destaque, uma matrícula regular de 1.360 

alunos, distribuídos em 33 turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno. É importante 

ressaltar que maior parte da matrícula é realizada para os turnos diurnos. 

O corpo técnico da escola é composto por um diretor, três coordenadores, três 

professores coordenadores de área, 51 docentes, uma psicopedagoga, uma secretária, dois 

agentes administrativos, uma merendeira, seis auxiliares de serviços gerais e um vigilante 

noturno. Vale ressaltar que o número de servidores pode variar conforme o ano em questão. 

A infraestrutura da escola dispõe de abastecimento de água, de energia, meios de 

comunicação e transporte para os discentes. As dependências físicas da instituição possuem 

doze salas de aulas; uma sala de vídeo; uma sala para o Grêmio Estudantil; cinco laboratórios, 

sendo esses de Química, Biologia, Física, Matemática e Informática; Centro de Multimeios; 

uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE); diretoria; duas salas de 

coordenação; sala dos professores; secretaria; almoxarifado; mecanografia; dois banheiros 

para servidores; três banheiros coletivos, sendo um deles adaptado; cantina com pátio coberto; 

um depósito; um anfiteatro e uma quadra poliesportiva.  
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4.3 Participantes da pesquisa 

 

De acordo com o contingente amostral, participaram da pesquisa dois 

representantes do Núcleo Gestor e 16 professores da rede estadual do Ceará lotados, na 

EEMEG, nas Áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias no período de 2013 a 2015. 

 

4.4 Instrumentos da pesquisa 

 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram o roteiro de entrevista e o 

questionário semiestruturado. O questionário foi composto por três questões abertas e 18 

assertivas (apêndice B) e o roteiro de entrevista, por sete questões abertas (apêndice A).  

Vale salientar, que para cada assertiva, os sujeitos do estudo respondiam de 

acordo com a escala proposta e, posteriormente, justificavam o motivo da escolha.  

Fez-se uso, também, do banco de dados do Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação Básica do Ceará (SPAECE) dos anos 2013 a 2015, referentes à escola pesquisada.  

 

 4.5 Análise dos dados da pesquisa 

 

Para fins de análise dos resultados da pesquisa qualitativa, aplicou-se o método 

fenomenológico de Edmund Husserl.  

 
Não se nega a importância da medida, mas, certamente, seria desastroso, a partir 

disso, afirmar que só é importante o mensurável, o conclusivamente objetivo. O 

diálogo entre práticas metodológicas é, certamente, um exercício saudável, mas, 

reconhecemos, difícil: ele exige, além de ousadia, reflexão apurada sobre 

fundamentos e instrumentos e, principalmente, a explicitação clara das concepções 

que movem o pesquisador. Pesquisar é mostrar-se. Pesquisar é um exercício para 

compreendermos o mundo (GARNICA, 1997, p.121). 

 

Desse modo, o termo ―pesquisa‖ passa a ser compreendido como um caminho 

circular ―em torno do que se deseja compreender, não se preocupando única e/ou 

aprioristicamente com princípios, leis e generalizações, mas voltando o olhar à qualidade, aos 

elementos que sejam significativos para o observador-investigador‖ (GARNICA, 1997, p. 

111).  
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O pesquisador, nesse caso, deve perceber a si mesmo e à realidade a sua volta, 

dirigindo-se a fenômenos, não somente a fatos (MARTINS; BICUDO, 1989). Os fatos podem 

ser mensuráveis, estão ligados à realidade objetiva, enquanto que o fenômeno vem da: 

 
(...) expressão grega fainomenon e deriva-se do verbo fainestai que quer dizer 

mostrar-se a si mesmo. Assim, fainomenon significa aquilo que se mostra, que se 

manifesta. Fainestai é uma forma reduzida que provém de faino, que significa trazer 

à luz do dia. Faino provém da raiz Fa, entendida como fos, que quer dizer luz, 

aquilo que é brilhante. Em outros termos, significa aquilo onde algo pode tornar-se 

manifesto, visível em si mesmo. (...) Fainomena ou fenomena são o que se situa à 

luz do dia ou o que pode ser trazido à luz. Os gregos identificavam os fainomena 

simplesmente como ta onta que quer dizer entidades. Uma entidade, porém, pode 

mostrar-se a si mesma de várias formas, dependendo, em cada caso, do acesso que 

se tem a ela (MARTINS; BICUDO, 1989, p.21 e 22). 

 

A fenomenologia surge como uma corrente filosófica instituída por Husserl e está 

diretamente relacionada à Matemática. A fenomenologia tem como objetivo ―(...) a 

investigação direta e a descrição de fenômenos que são experienciados conscientemente, sem 

teorias sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos e 

preconceitos‖ (MARTINS apud BICUDO, 1994, p. 15). 

Husserl propõe o ―ir às coisas mesmas‖, dessa forma, a fenomenologia não toma 

como base as posições prévias, mas expressa o que é dado na consciência, de maneira direta 

(MOURA, 1989).  

O homem, portanto, a partir do contato com outros humanos se percebe como tal, 

de modo a compreender o mundo como um ato de evidenciá-lo, comunicando suas 

experiências.  

 
Falar do mundo como sendo um real vivido é propor, ao mesmo tempo, duas teses. 

É afirmar - esta é a primeira tese - uma oposição a qualquer proposta centralizada 

em qualquer teoria que sustente a existência de dados sensoriais, isolados e sem 

sentido em si mesmos. (...) É afirmar - esta é a segunda tese - que a ênfase é posta na 

experiência viva, no mundo como ele é vivido. Nas experiências vividas combinam-

se memórias, percepções, antecipações a cada momento. Esta unidade nunca é 

estática ou final (MARTINS; BICUDO, 1989, p.80 e 81).  

 

Na manifestação do fenômeno a essência não é apreendida em sua totalidade, 

contudo, o caminho de busca permite compreensões. O fenômeno é sempre percebido de 

forma contextualizada. ―O pesquisador busca apreender aspectos do fenômeno por meio do 

que dele dizem outros sujeitos com os quais vive, interrogando-os de modo a focar seu 

fenômeno‖ (GARNICA, 1997, p.115).  

A descrição direciona para a vivência do fenômeno a ser compreendido, quanto 

mais análises, mais clara fica a compreensão. Ocorre assim, a busca ―às coisas mesmas‖, 
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conduzida pelo movimento epoché, que se diz do ―colocar em suspensão crenças prévias, uma 

redução de quaisquer teoria e explicação apriorísticas‖ (GARNICA, 1997, p. 113).  

Para Garnica (1997, p. 116), a redução é percebida como um ―movimento do 

espírito humano de destacar aquilo que julga essencial ao fenômeno, o que é feito por meio de 

ações como o intuir, o imaginar, o lembrar e o raciocinar‖. O fenômeno é visto por variadas 

perspectivas, o quanto seja possível. 

Dada a redução, as ideias são dispostas em unidades de significado, que ―são 

discriminações espontaneamente percebidas nas descrições dos sujeitos quando o pesquisador 

assume uma atitude psicológica e a certeza de que o texto é um exemplo do fenômeno 

pesquisado‖ (MARTINS; BICUDO, 1989, p. 99). 

Assim, com as entrevistas dos gestores e os dados dos questionários 

semiestruturados dos professores em mãos, bem como após análise documental, realizaram-se 

as etapas propostas pela fenomenologia. Nesse momento, foi necessário interpretar e analisar 

o conteúdo de cada resposta em sua individualidade e unicidade.  

Os dados gerados foram explorados a partir da construção de categorias de análise 

através de unidades de sentido, as quais foram interpretadas, considerando os aspectos de 

contexto - socioeconômicos, históricos, políticos e culturais - bem como as teorias avaliativas 

e de aprendizagem dos autores que fundamentam este estudo.   

Neste sentido, a fenomenologia ―assenta-se nos pressupostos de uma concepção 

crítica e dinâmica da linguagem‖ (FRANCO, 2005). A linguagem seja ela escrita, falada ou 

gesticulada é um dos principais instrumentos desta pesquisa.  

 
Linguagem, aqui entendida, como uma construção real de toda a sociedade e como 

expressão da existência humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e 

desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que se estabelece entre 

linguagem, pensamento e ação (FRANCO, 2005, p.14). 

 

A tríade linguagem, pensamento e ação perpassa todo o fazer escolar, no qual este 

estudo se debruça, de forma a buscar compreender como professores e gestores enxergam as 

avaliações externas, bem como averiguar os efeitos que os dados produzidos por essas 

avaliações geram no processo de ensino e aprendizagem, por meio das análises das 

percepções dos sujeitos que vivenciam de perto toda essa dinâmica. 

Além do uso da hermenêutica para compreender as vivências dos sujeitos, por 

meio das linguagens coletadas, foi feita a análise dos dados quantitativos deste estudo. Para 

tanto, as informações foram dispostas no texto via estatística descritiva, por meio de técnicas 
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gráficas, a fim de se estudar as variáveis individuais, bem como quanto às relações entre elas, 

por meio do programa Statistical Parckage of Social Science (SPSS) – versão 24.  

Feitas as análises dos dados qualitativos e quantitativos separadamente, as 

informações coletadas foram condensadas e correlacionadas para uma interpretação o mais 

fidedigna possível, da realidade escolar em questão, sobre os efeitos produzidos pelas 

avaliações externas, considerando o discurso de gestores e professores, os resultados do 

SPAECE no triênio 2013 a 2015 e a análise de documentos oficiais.  
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5 ANÁLISE DESCRITIVA E EXPLORATÓRIA DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Com base nos dados coletados através das entrevistas e dos questionários, optou-

se pela realização da análise em duas etapas. A primeira, qualitativa com a utilização da 

redução fenomenológica, de Edmund Husserl e a segunda, por meio da estatística descritiva.   

 

5.1 Análise a partir da redução fenomenológica de Edmund Husserl 

 

Como antes descrito, a coleta de dados se deu por dois modos: questionário 

semiestruturado e entrevista. Para uma melhor compreensão das análises, as mesmas são 

descritas por etapas.  

 

5.1.1 Redução fenomenológica dos questionários semiestruturados 

 

O questionário foi aplicado aos docentes das áreas de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias e de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias da EEMEG, visto que 

as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são as avaliadas pelo SPAECE. 

Para cada professor foi atribuído um número, assim determinado: P01, P02, ..., 

P16.  Todo sujeito da pesquisa respondeu 18 assertivas e três questões em aberto, sendo 

registradas 336 repostas para análise. Segue-se representação esquemática das replicações dos 

sujeitos. 

 
      Quadro 2 – Representação da quantidade de unidades textuais 

Sujeitos da 

pesquisa 
Questão 1 Questão 2 Questão 3 ... Questão 21 

P01 Resposta 1 Resposta 17 Resposta 33 ... Resposta 321 

P02 Resposta 2 Resposta 18 Resposta 34 ... Resposta 322 

P03 Resposta 3 Resposta 19 Resposta 35 ... Resposta 323 

P04 Resposta 4 Resposta 20 Resposta 36 ... Resposta 324 

P05 Resposta 5 Resposta 21 Resposta 37 ... Resposta 325 

... ... ... ... ... ... 

P16 Resposta 16 Resposta 32 Resposta 48 ... Resposta 336 

      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Através de análise estatística, ficou comprovado que sete itens apresentaram 

problemas em sua composição, conforme detalhamento na etapa descritiva (5.2). Portanto, 
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foram retiradas as assertivas 3, 4, 5, 10, 11, 13 e 17 da análise por redução fenomenológica, 

visto serem passíveis de falhas na interpretação de seus enunciados. 

Inicialmente, realizaram-se inúmeras leituras dos questionários, com o intuito de 

reconhecer a ideia central, de cada sujeito, por assertiva. Em seguida, considerando a análise 

minuciosa de cada resposta, foram realizadas reduções, o máximo possível, de cada conteúdo, 

de modo a extrair a ideia principal do conjunto de ideias. O discurso dos professores foi 

compilado em termos ou expressões que melhor representavam o pensamento exposto por 

eles para cada assertiva.  

Tal procedimento foi realizado exaustivas vezes para garantir precisão na 

interpretação do conteúdo. Optou-se chamar a ideia central destacada de unidade de sentido.  

Dessa forma, conforme exemplo, a resposta do sujeito P01 para a assertiva 1 (O 

que você entende sobre o termo Avaliação da Aprendizagem?) foi: ―É o processo quantitativo 

de avaliar o aluno e o professor ter também o resultado do seu desempenho quanto a sua 

metodologia‖. 

A unidade de sentido resultante desse contexto foi desempenho. Após várias 

leituras, os termos destacados convergiam para uma redução final do conteúdo, de forma a se 

pensar no esgotamento das possibilidades de redução da resposta. Tal procedimento foi 

utilizado para cada resposta dada a todas as assertivas, por todos os sujeitos.  

O agrupamento das unidades de sentido realizado para cada professor, por 

assertiva, está disposto em anexo.  

Quando se pensou na assertiva nº1, o propósito foi coletar do professor sua visão 

do processo de avaliação da aprendizagem, para que a partir disso, fosse possível, pela 

análise, compreender as práticas adotadas por ele em sala, bem como sua visão de mundo 

sobre tal assunto. 

Feita a explanação da construção das unidades de sentido, segue-se a 

demonstração da elaboração das unidades iniciais para a assertiva nº1: 

 
   Quadro 3 – Demonstração da elaboração das unidades de sentido iniciais da assertiva 1 

 Assertiva 1 Unidade de sentido 

 

Sujeito 1 

É o processo quantitativo de avaliar o aluno 

e o professor ter também o resultado do seu 

desempenho quanto a sua metodologia. 

 

Desempenho 

 

 

Sujeito 2 

É a realização de um processo gradativo de 

ações, que requer um resultado concreto do 

que se absorveu, ou seja, se consegue de 

uma forma sólida de um trabalho. 

 

 

Resultado concreto 

... ... ... 
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Sujeito 16 

Consiste em tentar mensurar ou, pelo 

menos, compreender, parcialmente, quanto 

aprendeu de um determinado assunto em 

certo período cada aluno. 

 

 

Mensuração 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

O mesmo procedimento foi feito para as assertivas 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 

19, 20 e 21, respondidas pelos professores.  

Depois de realizadas todas as reduções iniciais, conforme demonstrado, seguiu-se 

para a etapa seguinte de aplicação do método de redução fenomenológica, a saber: cada grupo 

de respostas, originário de cada assertiva, resultou em reduções iniciais (em anexo). Ao todo, 

obteve-se 54 reduções iniciais. A partir delas foram realizadas as próximas reduções, 

considerando o conteúdo de cada resposta e convergindo as unidades de sentido pelos 

critérios de equivalência e proximidade de ideias. 

Conforme exemplo, para o P03, categorizou-se a unidade de sentido inicial por 

direcionamento que se aproxima à resposta de P06, intervenção. Assim, foi criada a categoria 

tomada de decisão, que condensa as unidades direcionamento e intervenção em sua 

composição. Dessa forma, as unidades de sentido iniciais dos sujeitos P03, P05, P07 e P13 

foram reduzidas à categoria tomada de decisão, como exposto a seguir. 

Do mesmo modo, foram constituídas as categorias mensuração, formativa e visão 

de mundo, como é possível ver no quadro abaixo. A esta etapa se deu o nome de síntese A. 

 
    Quadro 4 – Categorização elaborada para a assertiva 1. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Quantifica o desempenho do aluno e do professor. 

2- Resultado concreto. 

4- Aferição dos conhecimentos. 

5- Mensuração e tomada de decisão. 

6- Ferramenta de verificação do desempenho. 

10- Verifica o desempenho do aluno. 

12- Verifica o que o aluno entendeu. 

13- Instrumento que verifica a aprendizagem e permite traçar 

estratégias para sanar falhas. 

15- Mensura o que o aluno aprendeu, não sendo fiel. 

16- Mensuração. 

 

 

 

 

 

Mensuração 

3- Avalia o desempenho dos alunos e direciona o trabalho do 

professor. 

5- Mensuração e tomada de decisão. 

7- Diagnóstica, formativa e permite intervir no momento certo. 

13- Instrumento que verifica a aprendizagem e permite traçar 

estratégias para sanar falhas. 

 

 

 

Tomada de decisão 

7- Diagnóstica, formativa e permite intervir no momento certo. 

8- Reconhece através dos dados o processo de ensino e 
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aprendizagem. 

14- Necessária e permanente, deve acompanhar o processo de 

ensino e aprendizagem 

Formativa 

9- Necessária e deve ser condizente com a realidade do aluno. 

11- Conhecimento e visão de mundo do aluno. 

Visão de mundo 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Em sequência, detalham-se as reduções feitas por assertiva. 

 
    Quadro 5 – Categorização elaborada para a assertiva 2. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1-Provas escritas, perguntas sobre o tema estudado, resolução de 

atividades escritas. 

2-Avaliação quantitativa e qualitativa. 

3-Avaliações internas, externas e participação em aulas e 

atividades. 

4-Avaliação, atividades, frequência e participação. 

5-Provas, trabalhos, seminários, participação, comportamento e 

frequência. 

6-Avaliações objetivas e, principalmente, a subjetividade dos 

discentes em projetos complementares. 

7-Procedimentos cognitivos, motores, afetivos e de 

comportamento, bem como a inclusão. 

8- Participação, avaliação escrita e oral. 

9- Prova escrita e participação. 

10-Assiduidade, pontualidade, atividades, trabalhos, avaliações 

parciais e globais. 

11-Conteúdo, participação de atividades, trabalhos e análise 

social. 

12-Comportamento, prova, trabalho. 

13-Avaliação escrita e observação da atuação do aluno em sala. 

14-Avaliações escritas, trabalhos didáticos e participação. 

15-Assiduidade, comportamento, participação, organização e 

avaliação escrita. 

16-Testes objetivos e subjetivos, trabalhos de pesquisa, 

participação e desempenho em atividades extraclasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativos 

2-Avaliação quantitativa e qualitativa. 

3-Avaliações internas, externas e participação em aulas e 

atividades. 

4-Avaliação, atividades, frequência e participação. 

5-Provas, trabalhos, seminários, participação, comportamento e 

frequência. 

6-Avaliações objetivas e, principalmente, a subjetividade dos 

discentes em projetos complementares. 

7-Procedimentos cognitivos, motores, afetivos e de 

comportamento, bem como a inclusão. 

8- Participação, avaliação escrita e oral. 

9- Prova escrita e participação. 

10-Assiduidade, pontualidade, atividades, trabalhos, avaliações 

parciais e globais. 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitativos 
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11-Conteúdo, participação de atividades, trabalhos e análise 

social. 

12-Comportamento, prova, trabalho. 

13-Avaliação escrita e observação da atuação do aluno em sala. 

14-Avaliações escritas, trabalhos didáticos e participação. 

15-Assiduidade, comportamento, participação, organização e 

avaliação escrita. 

16-Testes objetivos e subjetivos, trabalhos de pesquisa, 

participação e desempenho em atividades extraclasse. 

11- Conteúdo, participação de atividades, trabalhos e análise 

social. 

Análise social 

7-Procedimentos cognitivos, motores, afetivos e de 

comportamento, bem como a inclusão. 

Inclusão 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

    Quadro 6 – Categorização elaborada para a assertiva 6. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- É apenas mais uma forma de se ter um resultado geral do 

nível das escolas públicas. 

4- As avaliações em larga escala realizam um trabalho de 

nivelamento de determinado ano escolar, o que contribui para 

que as escolas busquem realizar suas atividades com a finalidade 

de alcançar um nível adequado nas escalas dessas avaliações. 

8- Através das avaliações percebemos o nível de aprendizagem 

dos educandos e observamos nosso ensino. 

 

 

 

Nivelamento 

2- Tem o objetivo de estimular, de proporcioná-los a sair da 

mesmice e, o melhor, inseri-los no mercado de trabalho que 

almejam. 

         Estímulo 

 

3- Há constantes mudanças com relação às turmas que são 

avaliadas. Determinadas exigências são colocadas e alunos que 

não são frequentes e fazem a prova. As vivências de cada escola 

são diferentes e não podem ser avaliadas da mesma maneira. 

10- O sistema é falho. 

14- Avaliam Português e Matemática e esquecem as outras áreas 

do conhecimento. 

 

 

 

Sistema falho 

5- Avaliar sempre faz com que se melhore cada vez mais a 

educação. 

6- Se a avaliação em larga escala for utilizada como forma de 

apoio ao trabalho do professor e da escola, sim. Porém, se for 

utilizada apenas para verificar a aprendizagem dos alunos de 

forma descontextualizada, não será inteiramente eficaz. 

7- Deveriam ser mais discutidas e haver mais debates sobre 

algumas questões, mas dão uma boa contribuição. 

9- Direcionam as escolas em busca de tais competências e 

habilidades nas disciplinas. 

12- Serve para analisar o colegiado como todo. 

15- Auxiliam os gestores a montar estratégias para solucionar as 

falhas e manter os pontos positivos. 

 

Diagnostica para 

solucionar 

11- Muitas escolas preparam os alunos especificamente para 

determinadas avaliações, em busca de resultados positivos que 
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nem sempre mostram realmente o conhecimento do educando, 

deixando muitas vezes de trabalhar conteúdos importantes para o 

mesmo. 

13- Os resultados das avaliações de larga escala deveriam ser 

consequência e não, objetivo. Assim, ela acaba formando alunos 

para acertar questões, treino, esquecendo-se da aprendizagem. 

16- Em nosso país, essas avaliações, assumiram o papel de 

parâmetros para a determinação dos conteúdos a serem 

ministrados, quando deveriam ser, apenas, verificadores de 

aprendizagem. 

 

 

Altera o currículo 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

    Quadro 7 – Categorização elaborada para a assertiva 7. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Muito se tem trabalhado nesse sentido. Ainda não se chegou a 

um resultado satisfatório comparado a outros estados e em nível 

de país.  

7- Com relação a números percebemos melhoras, em relação à 

verdadeira aprendizagem o caminho ainda é longo. 

 

 

Insatisfatórias 

2- Por ter um respaldo considerável, tanto no grupo docente e 

discente, a mobilização escolar é quase unânime. 

4- O objetivo das avaliações externas é aferir a validade das 

estratégias pedagógicas adotadas no que concerne à efetiva 

aquisição das competências e habilidades alcançadas para cada 

ano escolar. 

9- Busca contemplar as competências e habilidades dos assuntos 

abordados em sala de aula pelo professor. 

12- Tem um objetivo a alcançar para cada escola. 

 

 

 

Competências e 

habilidades 

5- Deve-se ter outras metodologias de avaliações. 

6- O SPAECE é uma das mais importantes avaliações do estado, 

mas acredito que ela deve ser mais próxima da realidade escolar 

para que realmente possa ser uma ferramenta de ensino-

aprendizagem. 

11- No Ensino Médio somos orientados a preparar os alunos 

para ENEM e vestibulares e assim como os alunos nos sentimos 

um pouco perdidos em inserir o SPAECE dentro dessa dinâmica, 

já que são avaliações bem diferentes. 

15- No Ensino Médio, os discentes têm por objetivos o ingresso 

no ensino superior e se dedicam a vestibulares. No entanto, o 

nível do SPAECE é bem diferente ao dos vestibulares. 

 

 

 

 

Desfocadas da 

realidade 

3- Alguns alunos não têm uma boa compreensão leitora ou não 

se dedicam à prova e nem sempre será esse resultado que 

determinará seu sucesso profissional. Há outras descobertas 

durante o Ensino Médio. 

8- Essas avaliações, muitas vezes, quando não tem o propósito 

de realização por parte do educando, pode mascarar um 

resultado fiel do quanto um aluno tem conhecimento. 

10- Existe muita maquiagem nos resultados. 

13- Avaliações escritas não contemplam as razões que dificultam 

a aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

Mascaram os 

resultados 
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14- Muitas escolas deixam de trabalhar os conteúdos das outras 

áreas para se dedicarem apenas a Português e Matemática. 

16- Elas acabam por estreitar o campo de estudo assim como 

tornar superficial o mesmo, pois elas tratam, quase de forma 

mecânica, as abordagens dos assuntos. 
    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

     Quadro 8 – Categorização elaborada para a assertiva 8. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Sem avaliação não temos como comprovar os atrasos ou 

avanços na educação. 

3- Uma maneira de estarem sempre se autoavaliando, é uma 

forma de prepará-los para diversas situações que irão ser 

enfrentadas para a vida profissional. 

4- Os processos de avaliação em larga escala configuram um 

parâmetro a ser alcançado de acordo com as habilidades 

essenciais para cada ano escolar. Esses mecanismos de avaliação 

devem ser realizados para uma efetiva verificação da 

aprendizagem. 

8- Cada período do ensino tem objetivos e metas para alcançar e 

observamos por meio de avaliações regulares. 

12- Para ver a evolução dos alunos. 

 

 

 

 

 

Parâmetro de 

aprendizagem 

2- O estímulo contagiante aos alunos é bastante notório e com 

retorno plausível.  

Alunos motivados 

6- A avaliação em larga escala é necessária, importante e 

imprescindível, porém a regularidade deve ser revista, já que os 

alunos passam por inúmeras avaliações durante o ano e todas 

diversificadas, o que pode acabar gerando stress e pressão nos 

educandos. 

11- São muitas as avaliações e percebemos que os educandos 

não valorizam, não as veem como importantes para sua 

formação ou aprovação. 

13- Os processos de aprendizagem e de avaliação são 

complexos. O problema é o excesso de prova escrita. 

 

 

 

 

Excesso de testes 

5- Ajuda na aprendizagem dos alunos, mas os condiciona muito. 

10- Hoje as escolas estão treinando seus alunos para atingirem 

resultados. 

16- A vantagem é ter, periodicamente, uma avaliação dos 

conhecimentos básicos com fins de planejamento pedagógico. 

Por outro lado, corre-se o risco de torná-la a finalidade para os 

conteúdos ministrados, e não a construção do conhecimento 

matemático.  

 

 

 

Condiciona o aluno 

9- Direciona avaliações significativas da aprendizagem do aluno. 

7- Importante para nortear todo o processo. 

14- Já que o conhecimento é dinâmico, é sempre bom saber o 

nível da turma para depois nortear os trabalhos pedagógicos. 

15- Através dessas avaliações as escolas podem tomar algumas 

medidas de intervenção positiva. 

 

 

Direciona as 

tomadas de 

decisões 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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    Quadro 9 – Categorização elaborada para a assertiva 9. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Há muitos alunos que não se dão bem no SPAECE, mas têm 

um ótimo perfil quanto à aprendizagem em sala de aula. 

3- Há outras habilidades. Cada aluno desenvolve habilidades e 

competências diferenciadas que podem ser aproveitadas e 

conduzi-los a um caminho promissor. 

11- Um aluno pode ter muitas habilidades que não conseguem 

ser expostas em uma prova de Português e Matemática. 

 

 

Inteligências 

múltiplas 

2- A aprendizagem é um processo de longo caminho, não se 

resumindo à realização de uma prova. 

4- Existem muitas formas de avaliação eficientes. Não se pode 

restringir e nem comparar as diferentes estratégias de 

observação. 

5- Há inúmeras possibilidades de se avaliar, o SPAECE é só 

mais uma. 

6- Várias avaliações de larga escala ou não podem ser 

instrumentos de verificação da aprendizagem, inclusive formas 

como seminários e trabalhos; além de provas discursivas e até 

mesmo o ENEM. 

7- Devemos utilizar indiscutivelmente outros mecanismos. 

8- Avaliações escolares e extraescolares também. 

9- Temos outras avaliações que tem finalidades de verificar uma 

aprendizagem significativa. 

13- Há outros métodos de avaliação que devem ser explorados. 

15- Existem outras avaliações mais eficazes. 

16- O SPAECE é uma maneira dentre outras possíveis. Acredito 

que haja maneiras mais adequadas, como o ENEM, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

Diversidade de 

avaliações 

12- É uma ótima ferramenta. Eficiente 

10- A melhor maneira é a observação do professor.  Observação do 

professor 

14- A melhor maneira seria avaliar também as outras áreas do 

conhecimento. 

Avaliar outras 

áreas do 

conhecimento 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 10 – Categorização elaborada para a assertiva 12. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Não vejo alteração. Segue-se muito o trabalho repetitivo dos 

anos anteriores.  

7- Não deve fugir da Base Comum, há alunos com interesse em 

vestibular e ENEM. 

 

Currículo 

inalterado 

2- Tanto no desenvolvimento programático dos conteúdos, como 

na metodologia a ser desenvolvida em sala. 

3- Acontecem alterações para melhorar a compreensão leitora 

dos alunos. Aulas mais focadas. 

4- Trabalho direcionado aos conteúdos exigidos pelo SPAECE. 

6- O SPAECE não é a principal ferramenta para formulação ou 

reformulação do currículo, mas a escola faz as adaptações 

necessárias para que os descritores sejam trabalhados. 

 

 

 

 

Plano de 

intervenção 
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8- Tentamos sempre adequar às necessidades de aprendizagem. 

9- Temos um plano de intervenção junto às disciplinas 

estabelecidas pela escola. 

11- Buscamos sempre trabalhar em equipe e quando um desafio 

nos é imposto, fazemos o melhor para alcança-lo. 

12- Sim. 

16- Foi mantido o conteúdo programático, bem como o 

cronograma dos mesmos, porém a ênfase nos assuntos foi feita 

considerando a matriz do SPAECE. 

10- Existe uma política de treinamento para atingir bons 

resultados. 

13- Mesmo não sendo no papel, na prática, toda a escola se volta 

para a avaliação, em especial, na véspera. 

 

Treinamento 

15- O currículo foi alterado em virtude de outros fatores. Alteração por 

fatores variados 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

    Quadro 11 – Categorização elaborada para a assertiva 14. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Não se muda de uma hora para outra. Com resultados é 

possível avaliar melhor a nossa conduta como professor. 

2- Tornando-me mais conhecedora de novas metodologias e 

recursos de apoio. 

3- É uma forma de ver o resultado do trabalho e mudar 

concepções. 

6- O professor está sempre em processo de mudança e 

aprendizagem para melhor trabalhar com os nossos alunos. 

10- Tive que mudar a maneira de ensinar. 

16- Os resultados me fizeram repensar as metodologias de 

resolução de problemas apresentadas em sala.  

 

 

 

 

Mudança de 

paradigma 

4- Os resultados das avaliações proporcionaram a elaboração de 

um perfil dos alunos, o que contribuiu para elaboração de 

atividades realizadas em sala. 

5- Através do direcionamento dos conteúdos e reforço 

individual. 

8- Direciona meus conteúdos, voltando para carência dos 

educandos. 

 

 

Direcionamento 

dos conteúdos 

7- Número alto de alunos complica para perceber mudanças, 

porém alguns alunos mudaram de foco e melhoraram muito no 

3ºano. 

13- Como o SPAECE tem conteúdo de base, os alunos têm 

melhores desempenhos em sala, como atenção e entendimento. 

9- Com o crescente resultado da escola e o professor motivado 

para o melhor trabalho em sala. 

11- O resultado positivo de qualquer avaliação torna o ambiente 

escolar mais agradável. 

14- Serviu para motivar os alunos a ganhar a premiação, já que 

os colegas conseguiram, eles também seriam capazes. 

15- Com os resultados aparecendo, fez com que eu trabalhasse 

com mais intensidade, no sentido de melhorar cada vez mais.  

 

 

 

 

 

Motivação docente 

e discente 
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    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

 

    Quadro 12 – Categorização elaborada para a assertiva 15. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- O Estado quer números e isso especula o processo ensino-

aprendizagem, onde o governo inventa novas metodologias que 

muitas vezes não faz efeito. 

 

Foco em números 

2- Propostas pedagógicas inovadas, trabalhadas com propósitos. 

3- A preocupação com os resultados gera mobilizações para 

elevação dos mesmos. 

4- Um dos objetivos principais do SPAECE é fornecer 

informações para o monitoramento de políticas públicas.   

5- Há constantes reformas nas políticas públicas estaduais 

voltadas para melhoria dos resultados. 

6- As políticas públicas, verbas e projetos, foram ampliadas por 

conta dos bons resultados conquistados pela escola. 

7- Os investimentos tem aumentado, um ponto positivo. Sem 

investimento não se consegue muita coisa. 

8- Tornou-se norteadora de metas no Ensino Médio. 

9- Empenho em motivar o aluno a ter um melhor desempenho. 

16- Houve incentivo e facilitação de formação continuada para 

os professores através do Programa Aprender pra Valer. 

 

 

 

 

 

 

Implementação de 

projetos e 

investimentos 

10- Não sei responder.  

14- Não tenho conhecimento sobre o assunto. 

15- Há uma divergência entre SPAECE e outras avaliações, pois 

o nível de complexidade é bem diferente. 

 

Desconhecimento 

sobre o que são as 

políticas públicas 
    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 13 – Categorização elaborada para a assertiva 16. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- A metodologia Jovem de Futuro é mais uma forma de se 

chegar a um resultado mais rápido, já que há um professor 

empenhado para cada turma.  

4- Foi uma ferramenta dinâmica e eficaz, que possibilitou um 

crescimento considerável na aprendizagem dos alunos. 

6- Houve um maior acompanhamento das turmas nos três anos 

do Ensino Médio, melhorando todo o processo. 

9- Observa-se que houve um rendimento melhor por parte da 

comunidade escolar. 

12- Sim. 

16- Os projetos que foram aplicados contribuíram, mesmo que 

parcialmente, para a melhoria do desempenho dos alunos. 

 

 

 

 

 

Melhoria do 

processo de ensino-

aprendizagem 

2- Bastante. Os alunos se desenvolveram, enfrentaram a timidez. 

Criou uma ampla oportunidade, dando voz e vez ao corpo. 

11- Percebi um grande envolvimento dos alunos em todas as 

atividades, fazendo com que os alunos se sentissem valorizados. 

 

 

Alunos motivados 

3- Bom projeto. Trabalhou no desenvolvimento da compreensão 

leitora com auxílio de pessoas para apoiar e desenvolver as 

metas. Porém são inovações que não acontecem realmente por 
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atraso do próprio governo e por não permanecer, sempre há 

mudanças. 

10- Houve muita divulgação e cobrança e pouco apoio do 

governo. 

13- O projeto investiu em monitoria, os demais projetos não 

tiveram incentivo financeiro. 

Falta de apoio 

financeiro 

5- Há ações que, na minha opinião, não interferiram nos 

resultados obtidos. 

7- Na prática acho que faltou muita coisa acontecer. 

8- Em prática, foi falha nos seus propósitos. 

14- Nossa escola foi uma das pioneiras em aderir esse projeto, 

como era novidade, talvez ficou algo a desejar em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

15- No início do programa aconteceram algumas mudanças 

positivas, como tutoria, aulas voltadas ao SPAECE. Por fim, 

houve um desligamento e o programa entrou em decadência. 

 

 

 

 

Metodologia falha 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 14 – Categorização elaborada para a assertiva 18. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

2- Divulgação, empenho, mudanças de metodologias, foco, 

indiscutivelmente uma relação viva. 

4- A dinâmica da escola é condicionada ao SPAECE. São 

realizadas atividades de sensibilização do alunado sobre a 

importância dessa avaliação. 

5- Essa premiação faz com que os alunos se motivem. 

6- Esse prêmio serve de inspiração e motivação para muitos 

alunos, visto que levanta a autoestima, através do 

reconhecimento de resultados. 

7- A premiação incentiva o aluno para participar e se preparar 

melhor para prova e assim o resultado no geral vai melhorando. 

8- Total relação. 

9- Ambos têm a finalidade de investir na educação. 

12- Sim. 

14- A escola incentivou muito os alunos para terem um bom 

desempenho no SPAECE. 

 

 

 

 

 

 

Premiação motiva 

os alunos 

3- Vejo alguns alunos realizando a prova por obrigação e não 

por motivação ou objetivo pessoal. 

11- Seria bom que mais alunos fossem motivados a participar. 

13- O número de alunos que objetivam o prêmio ainda é 

pequeno. Contudo, saber do prêmio causa uma euforia em 

alguns. 

15- Não aconteceu esse elo entre esses programas. 

 

 

Alunos 

desmotivados 

10- Não sei responder. 

16- Apesar da política de responsabilização contribuir 

positivamente, parece-me que isso é desconhecido quase que 

totalmente por agentes do processo envolvido na avaliação 

(SPAECE). 

 

Desconhecimento 

sobre a premiação 

1- É dever de todos fazer cumprir o papel de educador para se ter 

resultado surpreendente, não só de uma área. Há muito o que se 

 

Trabalho em 
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fazer ainda. equipe 

 
    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

    Quadro 15 – Categorização elaborada para a assertiva 19. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Ter mais aulas de campo, fazendo com que o aluno se 

interesse mais pelo estudo. As aulas são tradicionais e sem 

atrativos para os nossos jovens. 

4- Incorporação de projetos que busquem a valorização da 

subjetividade dos educandos, além de estratégias para tornar o 

currículo mais atrativo. 

7- Disciplina; diminuição do número de alunos; um resultado 

mais preciso do aluno ao final do ano; formação continuada dos 

professores; aulas mais diversificadas; melhores recursos 

didáticos; maior participação da família e um currículo que faça 

sentido para o aluno. 

9- Motivação por parte do corpo docente e aprimoramento 

pedagógico. 

13- Diversificar as aulas, focando em aprendizagem e avaliação 

construtiva, em que o aluno reflita sua prática. 

 

 

Aulas mais 

atrativas 

2- Um trabalho de sensibilização inicialmente para obter 

resultados positivos. Ao criticarmos os nossos alunos temos 

consciência da realidade e triste nível de vida deles. Não 

podemos exigir algo de alguém que não tem. 

7- Disciplina; diminuição do número de alunos; um resultado 

mais preciso do aluno ao final do ano; formação continuada dos 

professores; aulas mais diversificadas; melhores recursos 

didáticos; maior participação da família e um currículo que faça 

sentido para o aluno. 

11- A escola tem uma proposta boa, mas nem sempre consegue 

colocar em prática, pois muitos alunos não têm objetivos, nem 

base familiar, eles não sabem o que fazem aqui e nem a 

importância do ensino. 

14- Trabalhar o social das famílias. A escola é grande, alunos 

diversos com problemas sociais. 

 

 

 

 

 

Sensibilização dos 

alunos e das 

famílias 

3- Redução do número de alunos nas salas, aulas de reforço e 

criação de mais incentivos (premiação) para os melhores alunos. 

5-Atendimento individualizado, atividades que fortaleçam o 

protagonismo juvenil, células de aprendizagem.  

7- Disciplina; diminuição do número de alunos; um resultado 

mais preciso do aluno ao final do ano; formação continuada dos 

professores; aulas mais diversificadas; melhores recursos 

didáticos; maior participação da família e um currículo que faça 

sentido para o aluno. 

 

 

Redução do 

número de alunos e 

fortalecimento do 

protagonismo 

juvenil 

6- A mudança teria que ser em todo o sistema educacional 

brasileiro. Estruturar melhor as escolas, valorizar o profissional, 

reformular o currículo para tornar a escola mais atraente para o 

aluno do século XXI. Para esta escola, mais tecnologia a 

disposição e um plano de aula mais diversificado, com mais 

 

 

 

 

Mudança no 
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possibilidades. 

8- Mudar o sistema de aprovação e reprovação. 

15- O trabalho deve ser iniciado no ensino fundamental com 

ênfase no ENEM e nos vestibulares. No Ensino Médio deve-se 

intensificar o trabalho. 

sistema 

educacional 

10- Processo seletivo para ingressar no Ensino Médio. Processo seletivo 

12- A nota de recuperação final do aluno vinculada a nota do 

SPAECE. Cada aluno tem uma meta. 

 

Meta por aluno 

7- Disciplina; diminuição do número de alunos; um resultado 

mais preciso do aluno ao final do ano; formação continuada dos 

professores; aulas mais diversificadas; melhores recursos 

didáticos; maior participação da família e um currículo que faça 

sentido para o aluno. 

16- Incentivar e ofertar a formação continuada dos professores e 

debruçar-se sobre o conteúdo programático com ênfase aos mais 

importantes para a vivência cidadã. 

 

Formação 

continuada  

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 16 – Categorização elaborada para a assertiva 20. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Sempre houve acompanhamento. Às vezes foge um pouco do 

que se planejou. 

 

Fuga do planejado 

2- Sim, o empenho desenvolvido sempre vem através de suas 

sugestões de trabalho. 

3- Gestão comprometida com a melhoria da aprendizagem dos 

alunos. 

4- A gestão foi bem atuante no acompanhamento dos planos e 

forneceu sugestões para uma melhor execução das aulas. 

5- O núcleo gestor acompanhou e monitorou todas as ações 

desenvolvidas. 

6- A gestão sempre foi muito atuante, acompanhando, 

orientando e fornecendo subsídios para professores e alunos. 

7- Somos bem acompanhados e cobrados. 

8- Período de grande apoio pedagógico. 

9- Sempre com um direcionamento sobre as ações desenvolvidas 

na escola. 

10- Houve muito empenho para atingir as metas. 

11- A gestão é sempre muito presente. 

12- Sim. 

13- Diretor e coordenadores estão sempre direcionando as 

práticas. 

14- A coordenação fazia todo o acompanhamento com os 

professores durante os coletivos de cada área. 

15- A gestão montava as estratégias a serem seguidas e 

acompanhava as aplicações em sala de aula diariamente. 

16- Houve reuniões de alinhamento e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão atuante e 

comprometida 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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    Quadro 17 – Categorização elaborada para a assertiva 21. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Sempre se planeja ações com resultados obtidos das 

avaliações do SPAECE e de outras avaliações (ENEM, 

simulados, etc.). 

2- Bastante utilizados, através de questões de conteúdo idêntico, 

tornando os alunos seguros do assunto. 

3- Através dos resultados foi feito um plano de ação para 

evolução dos resultados. 

4- Os resultados serviram de base para a formulação das práticas 

pedagógicas a serem adotadas, trabalho direcionado aos 

descritores com maior incidência de erros cometidos. 

5- Todas as ações foram planejadas baseadas nos resultados. 

6- Planos são traçados e estratégias para melhor trabalhar os 

conteúdos, visando uma maior aprendizagem dos alunos. 

7- Não só SPAECE, mas também outros processos avaliativos. 

8- As ações, o planejamento pedagógico sempre tenta suprir as 

necessidades educacionais do educando para qualquer avaliação. 

9- As ações da escola estão agrupadas com as avaliações 

estabelecidas pelas políticas públicas educacionais. 

10- Foi uma cobrança e um planejamento em conjunto. 

11- Todos nós buscamos obter resultados positivos. 

12- Sim, as metas foram definidas através dos resultados. 

13- Os resultados são base para intensificar, ou não, os trabalhos 

do ano seguinte. 

14- Hoje em dia, como o que conta são os números, acredito que 

todas as escolas públicas planejam suas ações para obter um bom 

desempenho no SPAECE. 

15- A partir dos resultados, aconteceram algumas ações visando 

à melhoria. 

16- Várias ações foram desenvolvidas pela gestão e pelos 

professores para melhorar o processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

Os resultados 

direcionam as 

práticas de ensino  

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

O montante das unidades de sentido geradas pela redução inicial, como já dito, foi 

de 54 elementos, representados pelo quadro a seguir: 

 
     Quadro 18 – Unidades de sentido resultantes da redução feita das unidades de sentido iniciais. 

1. O que você entende sobre o termo Avaliação da 

Aprendizagem? 

1. Mensuração 

2. Tomada de decisão 

3. Formativa 

4. Visão de mundo 

2. Quais procedimentos você utiliza para avaliar o 

rendimento de seus alunos? 

5. Quantitativos 

6. Qualitativos 

7. Análise social 

8. Inclusão 

6. As avaliações em larga escala contribuem para a 

melhoria do sistema educacional e do processo de ensino e 

aprendizagem. 

9. Nivelamento 

10. Estímulo 

11. Sistema falho 
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12. Diagnostica para 

solucionar 

13. Altera o currículo 

7. Avaliações externas, como o SPAECE, alcançam sua 

finalidade no Ensino Médio. 

14. Insatisfatórias 

15. Competências e 

habilidades 

16. Desfocadas da 

realidade 

17. Mascaram os 

resultados 

8. É relevante os alunos serem submetidos regularmente a 

processos de avaliação em larga escala. 

18. Parâmetro de 

aprendizagem 

19. Alunos motivados 

20. Excesso de testes 

21. Condiciona o aluno 

22. Direciona as tomadas 

de decisões 

9. O SPAECE é a única maneira de verificar de forma 

eficaz a aprendizagem dos alunos. 

23. Inteligências 

múltiplas 

24. Diversidade de 

avaliações 

25. Eficiente 

26. Observação do 

professor 

27. Avaliar outras áreas 

do conhecimento 

12. O currículo desta escola foi alterado em virtude dos 

resultados do SPAECE. 

28. Currículo inalterado 

29. Plano de intervenção 

30. Treinamento 

31.Alteração do currículo 

por fatores variados 

14. Os resultados dessas avaliações contribuíram com seu 

trabalho em sala de aula. 

32. Mudança de 

paradigma 

33. Direcionamento dos 

conteúdos 

34. Motivação docente e 

discente 

15. Os dados gerados pelo SPAECE, no período de 2013 a 

2015, promoveram o incremento de políticas públicas 

estaduais voltadas ao Ensino Médio. 

35. Foco em números 

36. Implementação de 

projetos e investimentos 

37. Desconhecimento 

sobre o que são as 

políticas públicas 

16. A aplicação da metodologia Jovem de Futuro auxiliou 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem nesta 

escola. 

38. Melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem 

39. Falta de apoio 

financeiro 

40. Metodologia falha 

18. Há relação entre a política de responsabilização do 

Prêmio Aprender Pra Valer e a motivação dos alunos para 

41. Premiação motiva os 

alunos 
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a realização do SPAECE. 42. Alunos desmotivados 

43.Desconhecimento 

sobre a premiação 

44. Trabalho em equipe 

19. Que sugestões você apresenta para melhorar a 

aprendizagem dos alunos de Ensino Médio da rede 

pública, em especial, desta escola? 

45. Aulas mais atrativas 

46. Sensibilização dos 

alunos e das famílias 

47. Redução do número 

de alunos e 

fortalecimento do 

protagonismo juvenil 

48. Mudança do sistema 

educacional 

49. Processo seletivo 

50. Meta por aluno 

51. Formação continuada 

20. A gestão acompanhou o planejamento e a execução das 

ações pedagógicas desta escola no período de 2013 – 2015. 

52. Fuga do planejado 

53.Gestão atuante e 

comprometida 

21. Tanto a gestão quanto os professores desta escola 

utilizaram os resultados do SPAECE para planejar ações, 

que visassem à melhoria da aprendizagem dos alunos no 

período de 2013 – 2015. 

54. Os resultados 

direcionam as práticas de 

ensino 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

A análise seguinte foi realizada a partir da redução fenomenológica das 54 

categorias elaboradas. A junção das categorias se deu pelas ideias que resultavam na mesma 

mensagem, esta última conduziu a estruturação das novas categorias, identificadas como a 

redução de um conjunto mais abrangente de ideias. 

Assim, tomando como exemplo as seguintes categorias: mensuração, originária 

da assertiva 1; quantitativos, da assertiva 2; nivelamento, da assertiva 6 e foco em números, da 

assertiva 15, entendeu-se que elas compreendiam a ideia maior de medida. Dessa forma, 

foram compactadas as quatro categorias em uma nova: avaliação como medida. O intuito foi 

condensar em um mesmo conceito as categorias que possuíam ideia central equivalente, como 

é possível ver abaixo: 

 
     Quadro 19 – Redução à categoria avaliação como medida. 

Mensuração  

 

Avaliação como medida 
Quantitativos 

Nivelamento 

Foco em números 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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A partir dos conceitos, tomada de decisão (assertiva 1), diagnostica para 

solucionar (assertiva 6), direciona as tomadas de decisões (assertiva 8), plano de intervenção 

(assertiva 12), direcionamento dos conteúdos (assertiva 14) e gestão atuante e comprometida 

(assertiva 20), constituiu-se a nova categoria avaliar para intervir, que contempla um sentido 

mais denso das seis categorias iniciais, como exposto: 

 
     Quadro 20 – Redução à categoria avaliar para intervir. 

Tomada de decisão  

 

 

Avaliar para intervir 

Diagnostica para solucionar 

Direciona as tomadas de decisões 

Plano de intervenção 

Direcionamento dos conteúdos 

Gestão atuante e comprometida 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Para as categorias visão de mundo (assertiva 1), análise social e inclusão 

(assertiva 2), inteligências múltiplas, diversidade de avaliações, observação do professor e 

avaliar outras áreas do conhecimento (assertiva 9) foi criada uma nova categoria, avaliação 

multivariada, que concentra em seu campo conceitual todas as ideias acima descritas.  

 
     Quadro 21 – Redução à categoria avaliação multivariada. 

Visão de mundo  

 

 

Avaliação multivariada 

Análise social 

Inclusão 

Inteligências múltiplas 

Diversidade de avaliações 

Observação do professor 

Avaliar outras áreas do conhecimento 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Desse modo, a correlação foi feita tendo em vista o conteúdo das respostas dadas 

para cada assertiva e a redução para uma unidade de sentido mais ampla, que contemplasse as 

ideias antes dispostas.   

Em sequência, demonstram-se como as demais reduções foram feitas, 

considerando os mesmos critérios acima descritos. Ao lado de cada unidade foi colocado o 

número da assertiva correspondente. 

 
     Quadro 22 – Redução à categoria avaliação formativa e contínua. 

Formativa (1)  

Avaliação formativa e contínua Qualitativos (2) 

Competências e habilidades (7) 

Formação continuada (19) 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 



73 
 

 

     Quadro 23 – Redução à categoria necessidade de motivação docente e discente para melhoria do processo  

      de ensino e aprendizagem. 

Estímulo (6)  

Necessidade de motivação docente e 

discente para melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem 

Alunos motivados (8) 

Eficiente (9) 

Motivação docente e discente (14) 

Premiação motiva os alunos (18) 

Aulas mais atrativas (19) 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 24 – Redução à categoria avaliação como meio do processo de ensino e aprendizagem. 

Sistema falho (6)  

 

 

 

 

Avaliação como meio do processo de 

ensino e aprendizagem 

Insatisfatórias (7) 

Desfocadas da realidade (7) 

Mascaram os resultados (7) 

Excesso de testes (8) 

Condiciona o aluno (8) 

Treinamento (12) 

Currículo inalterado (12) 

Metodologia falha (16) 

Falta de apoio financeiro (16) 

Alunos desmotivados (18) 

Fuga do planejado (16) 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 25 – Redução à categoria desconhecimento sobre políticas públicas voltadas ao Ensino Médio. 

Desconhecimento sobre o que são as 

políticas públicas 

 

Desconhecimento sobre políticas públicas 

voltadas ao Ensino Médio Desconhecimento sobre a premiação 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 26 – Redução à categoria ações concretas de mudança positiva. 

Sensibilização dos alunos e das famílias 

(19) 

 

 

 

 

Ações concretas de mudança positiva 

Redução do número de alunos e 

fortalecimento do protagonismo juvenil 

(19) 

Mudança do sistema educacional (19) 

Processo seletivo (19) 

Meta por aluno (19) 

Trabalho em equipe (19) 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

    Quadro 27 – Redução à categoria a avaliação direciona as práticas de ensino. 

Parâmetro de aprendizagem (8)  

 

 

A avaliação direciona as práticas 

Altera o currículo (12) 

Alteração do currículo por fatores variados (12) 

Mudança de paradigma (14) 
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Implantação de projetos e investimentos (15) de ensino 

Melhoria do processo de ensino-aprendizagem (16) 

Os resultados direcionam as práticas de ensino (21) 
    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

A partir das nove categorias originadas do processo acima descrito, foram 

realizadas outras reduções, agora entre categorias. A diferença, nesse caso, é que não mais se 

consideram as ideias por entrevistado, mas sim, o campo conceitual de cada categoria já 

gerada, conforme quadro-árvore a seguir. 

Quadro-árvore 1 

1. Mensuração 

2. Tomada de decisão 

3. Formativa 

4. Visão de mundo 

5. Quantitativos 

6. Qualitativos 

7. Análise social 

8. Inclusão 

9. Nivelamento 

10. Estímulo 

11. Sistema falho 

12. Diagnostica para 

solucionar 

13. Altera o currículo 

14. Insatisfatórias 

15. Competências e 

habilidades 

16. Desfocadas da realidade 

17. Mascaram os resultados 

18. Parâmetro de 

aprendizagem 

19. Alunos motivados 

20. Excesso de testes 

21. Condiciona o aluno 

22. Direciona as tomadas de 

decisões 

23. Inteligências múltiplas 

24. Diversidade de 

avaliações 

25. Eficiente 

26. Observação do professor 

27. Avaliar outras áreas do 

conhecimento 

28. Currículo inalterado 

29. Plano de intervenção 

30. Treinamento 

31.Alteração do currículo por 

fatores variados 

32. Mudança de paradigma 

 

Avaliação como medida 

Avaliar para intervir 

Avaliação multivariada 

Avaliação formativa e 

contínua 

  Necessidade de 

motivação docente e 

discente para melhoria do 

processo de ensino e 

aprendizagem 

Avaliação como meio do 

processo de ensino e 

aprendizagem 

Desconhecimento sobre 

políticas públicas voltadas 

ao Ensino Médio 

Ações concretas de 

mudança 

A avaliação direciona as 

práticas de ensino 

33. Direcionamento dos 

conteúdos 

34. Motivação docente e 

discente 

35. Foco em números 

36.Implementação de 

projetos e investimentos 

37. Desconhecimento sobre 

o que são as políticas 

públicas 

38. Melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem 

39.Falta de apoio financeiro 

40. Metodologia falha 

41.Premiação motiva os 

alunos 

42.Alunos desmotivados 

43.Desconhecimento sobre 

a premiação 

44. Trabalho em equipe 

45. Aulas mais atrativas 

46.Sensibilização dos 

alunos e das famílias 

47. Redução do número de 

alunos e fortalecimento do 

protagonismo juvenil 

48. Mudança do sistema 

educacional 

49. Processo seletivo 

50. Meta por aluno 

51. Formação continuada 

52. Fuga do planejado 

53.Gestão atuante e 

comprometida 

54.Os resultados direcionam 

as práticas de ensino 
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A etapa seguinte da redução fenomenológica partiu de nove categorias para seis. 

Dessa forma, percebeu-se um esgotamento de possibilidades de criação de novas categorias, 

visto que cada uma delas já apresentava um conceito próprio, não sendo possível realizar mais 

agrupamentos de ideias. 

A última parte do processo de redução para os dados analisados é descrita no 

quadro-árvore abaixo. 

 

Quadro-árvore 2 

Avaliação como medida 

Avaliar para intervir 

Avaliação multivariada 

Avaliação formativa e contínua  

Necessidade de motivação 

docente e discente para melhoria 

do processo de ensino e 

aprendizagem 

Avaliação como meio do processo 

de ensino e aprendizagem 

Desconhecimento sobre políticas 

públicas voltadas ao Ensino 

Médio 

Ações concretas de mudança  

A avaliação direciona as práticas 

de ensino 

 

A análise final dos dados, através do processo de redução fenomenológica, 

resultou em seis categorias que caracterizam a compreensão do professorado sobre avaliação 

da aprendizagem, formação, sistema de avaliação e gestão escolar, sendo elas: avaliação 

como elemento norteador das práticas pedagógicas, avaliação como medida, avaliação 

multivariada, avaliação como currículo, motivação docente e discente e desconhecimento 

sobre políticas públicas. 

 

5.1.2 Redução fenomenológica das entrevistas aos gestores 

 

A entrevista foi captada via celular pelo aplicativo Gravador de Voz, versão 

2.0.20. Em seguida, foi feita a transcrição de todo material contido nos áudios. Ocorreram, 

simultaneamente, a escuta do material e sua digitação em arquivo de edição de texto do Word 

for Windows 7. O texto integral da entrevista, bem como os questionários semiestruturados 

foram dispostos em anexo, à parte, à dissertação.  

 

Avaliação como elemento norteador 

das práticas pedagógicas 

Motivação docente e discente 

Avaliação como medida 

Avaliação multivariada 

Desconhecimento sobre políticas 

públicas 

Avaliação como currículo 

 



76 
 

Após a digitação das entrevistas, iniciaram-se as leituras e releituras dos textos, 

com o intuito de conhecer, explorar, refletir e interpretar os dados colhidos, sabendo-se que 

essas atividades deveriam acontecer por diversas vezes para cumprir o movimento 

hermenêutico da análise aplicada a esta pesquisa. 

Cada gestor respondeu a sete questionamentos abertos. Foram escolhidos como 

sujeitos da pesquisa os gestores que estiveram por mais tempo na função durante os anos 

2013-2015. Ao todo, foram analisadas 14 respostas, considerando que sete foram respondidas 

pelo diretor e as outras sete, pelo coordenador. 

 Assim, foi utilizado o mesmo procedimento de redução fenomenológica adotado 

para análise do questionário dos professores. Com várias leituras do discurso dos gestores, a 

fim de se chegar à ideia central de cada um deles sobre todos os questionamentos. 

Como exemplo, segue-se a resposta dada pelo sujeito de pesquisa 1 para o 

primeiro questionamento (O que você entende sobre o termo Avaliação Educacional?): 

 
A avaliação educacional é um termo muito expansivo, porque abrange vários 

aspectos. Avalia todos os segmentos, desde o conceito inicial, que cada indivíduo 

traz em sua bagagem, seja ele aluno ou professor, o ser aprendiz como um todo. A 

avaliação parte da premissa de que todos os conceitos aprendidos dentro e fora da 

escola devem ser considerados. Eu acredito e defendo que a avaliação seja formativa 

e contínua. Uma avaliação acompanhada diariamente e que aproveite o máximo que 

o estudante em processo de aprendizagem possa oferecer, visto que somos eternos 

aprendizes. Dessa forma, contribuiremos com um andamento positivo da 

aprendizagem. 

 

De acordo com o contexto explorado, a unidade de sentido adotada para este 

conteúdo foi avaliação formativa e contínua. Esse procedimento foi utilizado para cada 

resposta dada, por todos os entrevistados, para todos os questionamentos. 

Segue-se a demonstração da elaboração das unidades iniciais para a questão nº1: 

 
    Quadro 28 – Demonstração da elaboração das unidades de sentido iniciais da assertiva 1 

 Questão 1 Unidade de sentido 

 

 

 

 

 

 

Sujeito 1 

A avaliação educacional é um termo muito 

expansivo, porque abrange vários aspectos. 

Avalia todos os segmentos, desde o conceito 

inicial, que cada indivíduo traz em sua 

bagagem, seja ele aluno ou professor, o ser 

aprendiz como um todo. A avaliação parte 

da premissa de que todos os conceitos 

aprendidos dentro e fora da escola devem 

ser considerados. Eu acredito e defendo que 

a avaliação seja formativa e contínua. Uma 

avaliação acompanhada diariamente e que 

aproveite o máximo que o estudante em 

processo de aprendizagem possa oferecer, 

 

 

 

 

 

Avaliação formativa e 

contínua. 
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visto que somos eternos aprendizes. Dessa 

forma, contribuiremos com um andamento 

positivo da aprendizagem. 

 

Sujeito 2 

Entendo como sendo as medidas que eu 

faço, que a escola faz para verificar a 

aprendizagem dos alunos. Se eles 

assimilaram o conteúdo trabalhado em um 

período de tempo e como isso se deu. 

 

 

Medidas feitas para 

verificar a aprendizagem 

dos alunos. 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Todo esse procedimento foi feito para todos os questionamentos respondidos. 

Assim, após terem sido realizadas as reduções iniciais, seguiu-se para a próxima etapa do 

método de redução fenomenológica, que compreende o agrupamento das unidades de sentido 

por aproximação de ideias. Essa etapa do processo de redução foi denominada de síntese B. 

Em sequência, explanam-se as reduções feitas por questão.   
 

    Quadro 29 – Categorização elaborada para a questão 1. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 - Avalia todos os segmentos (aluno/professor); 

1- Todos os conceitos aprendidos dentro e fora da escola 

devem ser considerados; 

1- Formativa e contínua; 

 

Avaliação formativa e 

contínua  

2- Medidas feitas para verificar a aprendizagem dos 

alunos. 

Mensuração 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 
     Quadro 30 – Categorização elaborada para a questão 2. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1 - Diretrizes da política educacional do Estado e do 

Brasil; 

1-Todos têm oportunidades dependendo de cada 

necessidade; 

1 -Promover equidade dos conhecimentos; 

1 -O instrumento se aproxima da realidade; 

2 - O instrumento se aproxima da realidade; 

1 - Tipos de avaliação: participação do aluno, de forma 

escrita, processo avaliativo monitorado; 

1 - É desenvolvido um trabalho em cima da deficiência 

do aluno. 

 

 

 

 

Instrumento se aproxima 

da realidade 

 

2- Avaliação individual do professor, avaliação da escola 

(APA‘s de acompanhamento), avaliações externas. 

Avaliações escritas, de 

monitoramento e externa 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 
     Quadro 31 – Categorização elaborada para a questão 3. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1- Direcionamento dos conteúdos; 

1- Retomada do conteúdo para que o aluno aprenda; 
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1- Ação pedagógica diária e contínua; 

2- Plano de intervenção; 

2- Tentar corrigir o que não foi favorável na tentativa de 

melhorar os resultados. 

Intervenção pedagógica 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 32 – Categorização elaborada para a questão 4. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1-As avaliações externas são uma forma de quantificar o 

conhecimento; 

1-O SPAECE nos dá um norte de como nos avaliarmos; 

1-Os dados do SPAECE permitem planejar ações e fazer 

um direcionamento mais eficiente para o ano seguinte; 

1-A avaliação externa é só um meio, não é um fim. 

2-O SPAECE nos dá um parâmetro do que seria o básico 

para os alunos aprenderem; 

2-Com os resultados do SPAECE podemos ver o que é 

necessário melhorar; 

 

Parâmetro de 

aprendizagem 

 

1 - Desafio é ter o aluno em sala de aula para aprender; 

2 - Desafio é ensinar ao aluno de Ensino Médio o que ele 

deveria ter aprendido no ensino fundamental. 

Desafio é ter o aluno na 

escola e ensinar conteúdos 

básicos do ensino 

fundamental 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 
     Quadro 33 – Categorização elaborada para a questão 5. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1-Desempenho bem expressivo; 

1-O resultado cresceu devido à política de equidade 

desenvolvida na escola; 

2-Desempenho muito marcante. 

 

 

Desempenho expressivo; 

 

1-A aprendizagem acontece quando se mantém o 

essencial: aluno na escola, professor dando aula e 

acompanhamento diário; 

2-Práticas voltadas para os descritores que eles tinham 

mais dificuldade; 

2-Melhor aproveitamento do tempo pedagógico. 

 

Manter o essencial: aluno 

na escola, professor dando 

aula e acompanhamento 

diário. 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 
     Quadro 34 – Categorização elaborada para a questão 6. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1-Política de incentivo é bem-vinda; 

1-O Prêmio Aprender pra Valer motiva os alunos; 

1-A premiação contribuiu de forma muito positiva para 

os avanços da aprendizagem da escola; 

2-Valeu como incentivo; 

2-Os alunos se motivaram para fazer a prova e abraçaram 

a causa; 

 

 

 

Motiva os alunos 

2-Não concordo muito com isso; 

2-O importante é que eles entendessem que essa 

avaliação é para medir o desempenho deles. 

 

Conscientização 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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    Quadro 35 – Categorização elaborada para a questão 7. 

Sujeito – Unidade de sentido Categoria 

1-Acolhemos a todos, de forma que possam concluir e ter 

boa chance de entrar no mercado de trabalho; 

1-Desenvolvemos vários projetos com o intuito de 

proporcionar uma aprendizagem não só nas quatro 

paredes da escola. 

 

Preparação para o mundo 

do trabalho 

2-Aulas de reforço, monitoria; 

2-Escola muito numerosa dificulta ter uma melhor 

qualidade; 

2-Sacrifica outras disciplinas para ter reforço de 

Português e Matemática; 

2-Voltamos aos conteúdos do ensino fundamental para 

tentar corrigir o que eles deveriam já ter aprendido. 

 

 

Reforço dos conteúdos 

básicos 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

A partir das unidades de sentido iniciais, a nova redução realizada originou 13 

elementos, que são descritos no quadro abaixo. 

 

    Quadro 36 – Unidades de sentido resultantes da redução feita das unidades de sentido iniciais. 

1. O que você entende sobre o termo 

Avaliação Educacional?  

1-Avaliação formativa e contínua  

2-Mensuração 

2. Quais os procedimentos que a escola de 

Ensino Médio Elza Goersch utiliza para 

avaliar o rendimento de seus alunos? Você 

considera que, a partir dos instrumentos 

de avaliação utilizados, é possível obter 

um resultado fiel da aprendizagem dos 

discentes?  

3-Instrumento se aproxima da realidade 

4-Avaliações escritas, de monitoramento e 

externa 

3. De que forma a gestão acompanha o 

planejamento e a execução das ações 

pedagógicas desta escola? 

5-Intervenção pedagógica 

4. Como a gestão enxerga as avaliações 

externas, especialmente o SPAECE? 

Quais as potencialidades e os desafios que 

elas trazem à escola? 

6-Parâmetro de aprendizagem 

7-Desafio é ter o aluno na escola e ensinar 

conteúdos básicos do ensino fundamental 

5. Como foi o desempenho desta escola no 

SPAECE no período de 2013 a 2015? Que 

práticas pedagógicas interferiram no 

resultado, em sua opinião? 

8-Desempenho expressivo 

9-Manter o essencial: aluno na escola, 

professor dando aula e acompanhamento 

diário 

6. Comente sobre a relação entre a política 

de responsabilização do Prêmio Aprender 

Pra Valer e a motivação dos alunos para a 

realização do SPAECE.  

10-Motiva os alunos 

11-Conscientização 

7. Que metodologias a escola pode utilizar 

ou vem utilizando para melhorar a 

aprendizagem dos alunos do Ensino 

Médio deste município? 

12- Preparação para o mundo do trabalho 

13- Reforço dos conteúdos básicos 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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A redução fenomenológica seguinte se deu a partir da análise das 13 categorias 

estruturadas. Agrupou-se as categorias por unidade de sentido, assim, para mensuração da 

questão 1 e instrumento se aproxima da realidade, questão 2, têm-se uma nova categoria que 

é avaliação como medida. 

Desse modo, sendo feitas as correlações possíveis, demonstra-se as categorias 

obtidas para os demais questionamentos nos quadros a seguir. 

 
     Quadro 37 – Redução à categoria avaliação como medida. 

Mensuração   

Avaliação como medida Instrumento se aproxima da realidade 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 38 – Redução à categoria avaliação como elemento norteador das práticas pedagógicas. 

Avaliação formativa e contínua  

 

Avaliação como elemento norteador das 

práticas pedagógicas 

Avaliações escritas, de monitoramento e 

externa 

Intervenção pedagógica 

Parâmetro de aprendizagem 

Desempenho expressivo 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 39 – Redução à categoria motivação docente e discente. 

Manter o essencial: aluno na escola, 

professor dando aula e acompanhamento 

diário. 

 

Motivação docente e discente 

Motiva os alunos 
     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

     Quadro 40 – Redução à categoria atender às necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Desafio é ter o aluno na escola e ensinar 

conteúdos básicos do ensino fundamental  

 

 

Atender às necessidades de aprendizagem 

dos alunos 
Reforço dos conteúdos 

Conscientização 

Preparação para o mundo do trabalho 
      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Por esse procedimento, novas reduções foram realizadas como é possível observar 

pelo quadro-árvore abaixo. 

 

 

1-Avaliação formativa e contínua 

2-Mensuração 

3-Instrumento se aproxima da realidade 

4-Avaliações escritas, de monitoramento e externas 

5-Intervenção pedagógica 

6-Parâmetro de aprendizagem 

7- Desempenho expressivo 

Avaliação como medida 

Avaliação como elemento 

norteador das práticas pedagógicas 
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8-Desafio é ter o aluno na escola  e ensinar os 

conteúdos básicos do ensino fundamental 

9-Manter o essencial: aluno na escola, professor 

dando aula e acompanhamento diário 

10-Motiva os alunos 

11-Conscientização 

12-Preparação para o mundo do trabalho  

13-Reforço dos conteúdos básicos 

 

Esgotando-se as possibilidades de redução, o trabalho de análise resultou em 

quatro categorias que caracterizam o modo como os gestores compreendem a avaliação da 

aprendizagem e seu efeito sobre o Ensino Médio, são elas: avaliação como medida; a 

avaliação como elemento norteador das práticas pedagógicas; motivação docente e discente 

e atender às necessidades de aprendizagem dos alunos. 

 

5.2 Etapa Descritiva 

 

O questionário foi pensado de forma que a análise descritiva fosse possível. Dessa 

maneira, para cada assertiva apresentada, o respondente pode se expressar pela escala (0) 

discordo, (1) concordo em parte e (2) concordo, justificando sua resposta em seguida.  

Os dados coletados foram dispostos em uma planilha (Quadro 41) por meio do 

programa Statistical Parckage of Social Science (SPSS) – versão 24, com o intuito de uma 

melhor visualização dos mesmos, bem como do tratamento estatístico. 

O instrumento utilizado para coleta de dados dos professores contou com 21 

assertivas, sendo três delas subjetivas e 18 com a utilização da escala de Likert, seguida de 

justificativa da resposta.  

 
        Quadro 41 – Planilha do SPSS 

Sujeitos 

da 

Pesquisa 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 

1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

4 1 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 

5 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 

6 2 2 1 1 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

7 2 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

8 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 

9 1 1 1 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

 

Motivação docente e discente 

 

Atender às necessidades de 

aprendizagem dos alunos 
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10 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2  1 1  2 2 

11 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 

12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 0 1 1 2 2 

14 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 

15 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 2 2 

16 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 
       Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Desse modo, as 18 questões, que utilizaram a escala de Likert, apresentaram um 

Alfa de Cronbach aceitável 0,754 (HAIR et al 2005), contudo foi verificado na estatística 

Correlação de item total corrigida valores negativos (VIANNA, 1987), o que representam 

problemas na formulação de seis itens.   

 

Tabela 2 - Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

com base em 

itens 

padronizados N de itens 

,754 ,749 17 
                                           Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Vale salientar, que das 18 assertivas propostas, seis foram retiradas da análise, 

pois não são confiáveis, apresentando correlação negativa ou menor que 0,20.  ―Um princípio 

geral é que itens com índices abaixo de 0,20 devam ser considerados como deficientes e 

submetidos à cuidadosa análise crítica‖ (VIANNA, 1987, p.192).  

Além dessas assertivas eliminadas, o SPSS retirou o item 10 pelo método listwise, 

como é possível observar através dos dados a seguir: 

 
Tabela 3- Estatísticas de item-total antes da retirada dos itens. 

 

Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação 

de item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

Questão.3 22,27 17,495 ,259 . ,748 

Questão.4 21,67 18,952 -,124 . ,768 

Questão.5 22,67 18,810 -,078 . ,766 

Questão.6 22,27 16,067 ,378 . ,739 

Questão.7 22,47 14,552 ,679 . ,705 

Questão.8 22,00 16,714 ,406 . ,737 

Questão.9 23,33 15,524 ,647 . ,715 
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Questão.11 22,13 18,410 ,007 . ,767 

Questão.12 22,13 14,838 ,584 . ,715 

Questão.13 21,87 17,552 ,147 . ,760 

Questão.14 21,93 16,210 ,546 . ,726 

Questão.15 21,93 15,495 ,562 . ,721 

Questão.16 22,20 16,314 ,318 . ,746 

Questão.17 22,47 18,410 -,035 . ,781 

Questão.18 22,00 15,143 ,631 . ,713 

Questão.20 21,60 17,686 ,434 . ,743 

Questão.21 21,60 17,686 ,434 . ,743 
Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Tabela 4 - Estatísticas de item-total após a retirada dos itens com irregularidades. 

 

Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variância de 

escala se o 

item for 

excluído 

Correlação 

de item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach 

se o item 

for excluído 

Questão.6 14,13 13,267 ,403 . ,831 

Questão.7 14,33 11,667 ,763 . ,793 

Questão.8 13,87 14,124 ,371 . ,830 

Questão.9 15,20 13,457 ,500 . ,820 

Questão.12 14,00 11,857 ,676 . ,802 

Questão.14 13,80 13,171 ,652 . ,809 

Questão.15 13,80 12,743 ,595 . ,811 

Questão.16 14,07 13,781 ,284 . ,844 

Questão.18 13,87 12,267 ,703 . ,801 

Questão.20 13,47 14,981 ,391 . ,831 

Questão.21 13,47 14,981 ,391 . ,831 

Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

A eficiência de um teste é medida pela a validade e a fidedignidade do mesmo 

(FIGUEIREDO, 2008), aspectos esses, que devem ser considerados quando se tem o intuito 

de construir um bom instrumento para mensurar dados.  

Após a retirada dos itens que apresentaram irregularidades, o valor do Alfa de 

Cronbach subiu para 0,833, o que resultou em um aumento da credibilidade das informações 

coletadas.  

 

Tabela 5 - Estatísticas de confiabilidade II   
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Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach com 

base em itens 

padronizados N de itens 

,833 ,842 11 

                                           Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

A partir de um resultado confiável, segue-se a análise com a utilização dos relatos 

dos docentes, bem como a exposição dos dados coletados por meio de gráficos e tabelas, de 

modo a tornar mais clara a interpretação.  

Em relação ao perfil do público participante da pesquisa, vale salientar que 56,3% 

são do sexo masculino. A faixa etária varia de 26 a 53 anos, sendo que 31,3% possuem entre 

26 e 30 anos. A renda familiar de 75% dos docentes está entre 4 e 6 salários mínimos; 56,3% 

deles são casados e 56,3% têm até dois dependentes. 

Em sua maioria, os educadores possuem de 11 a 30 anos de docência, como 

exposto na tabela abaixo: 

 

                                    Tabela 6– Experiência no magistério 

 Frequência % 

 3 - 10 anos 7 43,8 

11 - 20 anos 7 43,8 

21 - 30 anos 2 12,5 

Total 16 100,0 
                                     Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Dessa forma, é possível inferir que o professorado é experiente e capaz de relatar 

informações condizentes com o contexto escolar do qual faz parte.  

Quanto à formação, os docentes da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias possuem graduação em Letras e Educação Física. Os professores da área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias apresentam formação na disciplina em 

que lecionam ou em áreas afins, sendo que 62,5% possuem especialização, como demonstram 

as tabelas abaixo: 

 

                                   Tabela 7 – Graduação 

 Frequência % 

Letras 6 37,5 

Matemática 2 12,5 

Química 1 6,3 

Física 1 6,3 
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                                     Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

             

 

                                      Tabela 8 – Pós-Graduação 

 Frequência % 

 Especialização 10 62,5 

Mestrado 1 6,3 

Não possui 5 31,3 

Total 16 100,0 
                                        Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

A avaliação da aprendizagem é um processo amplo que se coloca como suporte 

para a análise entre a situação atual e a situação desejada do aluno, no que concerne o 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. A avaliação educacional ―não se constitui 

uma teoria geral, mas um conjunto de abordagens teóricas sistematizadas que fornecem 

subsídios para julgamentos valorativos‖ (VIANNA, 2000, p.18). 

Assim sendo, tomamos como base de conceito, os discursos dos professores da 

escola pesquisada para a primeira assertiva, que propõe uma reflexão sobre a visão do 

professor a respeito da avaliação da aprendizagem, a qual foi definida conforme quadro 

abaixo. 

 
            Quadro 42 – Análise qualitativa da assertiva 1. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

Avaliação da 

aprendizagem 

Mensuração 10 52,6 

Tomada de 

decisão 

4 21,1 

Formativa 3 15,8 

Visão de mundo 2 10,5 

TOTAL  19 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

A maioria dos entrevistados compreende a avaliação como um processo de 

mensuração, o que Guba e Lincoln (2011) denominam de 1ª Geração da avaliação. ―O 

principal objetivo da escola era ensinar às crianças o que se reconhecia como certo; para 

Educação Física 2 12,5 

Pedagogia 1 6,3 

Biologia 1 6,3 

Administração 1 6,3 

Outras 1 6,3 

Total 16 100,0 
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demonstrar que tinham domínio, as crianças tinham de regurgitar esses ‗fatos‘ em exames, 

que eram em essência testes de memória‖ (GUBA; LINCOLN, 2011, p.28). 

O precursor da avaliação pautada em testes foi o psicólogo Alfred Binet, que a 

partir dos resultados dos testes de inteligência por ele propostos, interpretou o desempenho 

dos estudantes nos testes de escolaridade. A partir de Binet ―a ideia de que qualquer pessoa 

poderia aprender começou a ser posta à prova‖ (VIANNA, 2000).  

A avaliação como sinônimo de mensuração foi perdendo sua força em meados de 

1960, quando ―os teóricos da avaliação, entre os quais Cronbach e Bloom, começaram a 

contestar a ideia de que o fracasso do aluno era responsabilidade exclusivamente sua, sem 

participação do sistema, da escola e do próprio professor‖ (VIANNA, 2000, p. 48).  

Vale considerar, que embora a maior parte dos professores da EEMEG estejam 

conectados a essa visão limitada da avaliação, há os que a enxergam como um processo 

formativo, em que a visão de mundo do aluno é considerada, como reforça o docente P11 

sobre avaliação da aprendizagem: ―É todo um apanhado de conhecimentos que o aluno 

adquire, seja referente aos conteúdos ou mesmo ao seu conhecimento de vida‖.  

Além disso, parte do professorado também acredita, que muito mais do que 

verificar o conhecimento, a avaliação proporciona tomadas de decisões importantes no meio 

escolar, como afirma o professor P07: 

 

Entendo como uma ação que não deve ser punitiva, mas principalmente, diagnóstica. 

Um processo onde devemos ter um ponto de partida, acompanhamento e o resultado 

final. São atitudes imprescindíveis para fazermos intervenções no momento certo. 

 

A avaliação como tomada de decisão é defendida por Cronbach (1963) e por 

Stufflebeam et al (1971). Segundo Cronbach (1963), a avaliação ―deve ser entendida como 

uma atividade diversificada, que exige a tomada de vários tipos de decisões e o uso de grande 

número de diferentes informações‖ (VIANNA, 2000, p.68). 

Para Stufflebeam et al (1971), a avaliação é  vista ―como um processo para 

descrever, obter e proporcionar informação útil para julgar decisões alternativas‖ (VIANNA, 

2000, p. 103).  

Dessa forma, avaliar ganha maior amplitude, não apenas aferindo valores, mas, 

acima de tudo, reorientando os caminhos para a efetiva aquisição de conhecimento pelo 

alunado. 

Muitos são os procedimentos avaliativos utilizados pelos docentes em sala de 

aula. Luckesi (2011) propõe a diferenciação entre os conceitos de verificação e avaliação. 

Para o autor: 
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A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se 

articula com um projeto pedagógico e com seu consequente projeto de ensino. A 

avaliação, tanto no geral quanto no específico da aprendizagem, não possui uma 

finalidade em si; ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado 

previamente definido (LUCKESI, 2011, p.45). 

 

Em contrapartida, a verificação ―encerra-se com a obtenção do dado ou 

informação que se busca, isto é, "vê-se" ou "não se vê" alguma coisa. E... pronto! Por si, a 

verificação não implica que o sujeito retire dela consequências novas e significativas‖ 

(LUCKESI, 2006, p.92). Assim, para o autor, na aferição do aproveitamento escolar, os 

docentes realizam, basicamente, três ações: a medida do aproveitamento escolar; a 

transformação da medida em nota ou conceito e a utilização dos resultados identificados. 

 

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a 

obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. 

A verificação é uma ação que "congela" o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona 

o objeto numa trilha dinâmica de ação (LUCKESI, 2003, p.93). 

 

Dessa forma, a partir da análise dos dados da segunda assertiva, pode-se observar 

que quatro procedimentos avaliativos são considerados primordiais pelos professores da 

EEMEG, conforme quadro a seguir. 

 
            Quadro 43 – Análise qualitativa da assertiva 2. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

Procedimentos 

avaliativos 

Quantitativos 16 48,5 

Qualitativos 15 45,5 

Análise social 1 3,0 

Inclusão 1 3,0 

TOTAL  33 100 
              Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

Após sucessivas leituras, ficou claro que os procedimentos avaliativos realizados 

pela escola não param no conceito de verificação, eles propõem algo a mais a se fazer com os 

dados obtidos. Como é possível observar pela afirmação do docente P04: 

 
As avaliações objetivas ocupam boa parte do processo de aferição da aprendizagem; 

porém procuro dar destaque à subjetividade dos discentes por meio de projetos 

complementares, como: leituras compartilhadas, dança e teatro. Dessa forma, busco 

associar diversos mecanismos de avaliação para realizar uma efetiva verificação dos 

conhecimentos adquiridos. 

 

Embora no discurso da assertiva anterior, os professores tenham, em sua maioria, 

uma ideia de avaliação como mensuração, em sua prática, eles adotam processos bem mais 

amplos, que perpassam a quantificação e consideram valores humanos, sociais e o 
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desenvolvimento de habilidades múltiplas pelos discentes, não se limitando numa visão 

psicométrica.  

Nos últimos anos, a ideia de escola de qualidade tem sido atrelada diretamente às 

escolas que obtêm melhores resultados nas avaliações em larga escala. A regularidade dessas 

avaliações baseadas em testes padronizados fomenta discussões sobre a qualidade do sistema 

educacional, tendo em vista a centralidade que elas ocupam na política educacional atual. 

As escolas com melhores índices são premiadas pelo sistema político educacional. 

As metas e soluções propostas para o estabelecimento de ensino se adequam ao modelo 

mercadológico. Nos Estados Unidos, corporações de iniciativa privada promovem reformas 

educacionais. 

 
"Corporate reformers"- assim são chamados reformadores empresariais da educação 

nos Estados Unidos, em termo criado pela pesquisadora Diane Ravitch (p.26, 2011). 

Ele reflete uma coalizão entre políticos, mídias, empresários, empresas educacionais, 

institutos e fundações privadas e pesquisadores-alinhados com ideia de que o modo 

de organizar a privada é uma proposta mais adequada para ―consertar a educação 

americana, do que as propostas feitas pelos educadores profissionais. (FREITAS, 

2012, p.2). 

 

Não diferente dos Estados Unidos, o Brasil tem adotado uma cultura educacional 

aos moldes de uma espécie de auditoria, em que a qualidade da educação tende por se orientar 

à lógica mercadológica (FREITAS, 2014). É relevante considerar que a educação acontece 

diretamente a partir da relação entre seres humanos e que o foco nos números pode 

desumanizar o convívio no interior da escola (FREITAS, 2014).  

 
                             Gráfico 1 - As avaliações em larga escala contribuem para a melhoria do  

                             sistema educacional e do processo de ensino e aprendizagem (Assertiva 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 
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A maioria dos professores da EEMEG concorda parcialmente com a visão de 

avaliação em larga escala como um fator que contribui com a melhoria do sistema 

educacional e do processo de ensino e aprendizagem, ainda que eles encontrem na avaliação 

um suporte de estímulo e de diagnóstico para sanar possíveis falhas. Para 18,8% dos 

professores, a avaliação promove um nivelamento, falha em seus propósitos e acaba por 

alterar o currículo, conforme especificado no quadro abaixo. 

 
            Quadro 44 – Análise qualitativa da assertiva 6. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

Avaliação em 

larga escala 

Nivelamento 3 18,75 

Estímulo 1 6,25 

Sistema falho 3 18,75 

Diagnostica para 

solucionar 

6 37,5 

Altera o currículo 3 18,75 

TOTAL  16 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

O grande desafio da escola hoje é não ter como foco somente a obtenção de 

melhores escores nas avaliações externas, mas, sobretudo, repassar saberes relevantes para a 

formação do educando. Assim, numa perspectiva emancipatória e crítica, as avaliações devem 

diagnosticar para propiciar intervenções pedagógicas e consequentemente a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. Para Luckesi (2010): 

 
O que diferencia essas duas modalidades de avaliação — avaliação da aprendizagem 

e avaliação do sistema de ensino? A avaliação da aprendizagem tem como função 

dimensionar a qualidade da aprendizagem dos educados em sala de aulas e — no 

caso da avaliação de acompanhamento do educando no seu percurso de aprender —, 

se necessário, proceder a uma intervenção de correção na aprendizagem (ensinar de 

novo, se necessário); já a avaliação dos sistemas de ensino tem a função de verificar 

a qualidade do sistema em termos de sua eficácia em produzir os resultados 

desejados.  

 

O Plano Nacional de Educação (2011-2020) tem como meta aumentar os índices 

de rendimento nas avaliações em larga escala, dado o papel importante que elas têm assumido 

para a educação. O que promove discussões sobre a eficácia dessas avaliações é o fato de que 

a qualidade fica atrelada à pontuação da escola, sendo a leitura feita por meio de ranking. 

Segundo Ravitch (2011), os testes padronizados comprometem a melhoria do 

sistema educacional. ―Grandes fundações vêm promovendo reformas escolares baseadas em 

modelos de gestão do setor corporativo, sem considerar sua pertinência ás instituições de 

ensino‖ (RAVITCH, 2011, p.63). 
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A preocupação dos professores é que os testes acabem por orientar o currículo, 

priorizando determinadas áreas do conhecimento em detrimento de outras, o que resulta em 

um estreitamento curricular, situação que já é percebida nos Estados Unidos e que muito se 

assemelha à realidade brasileira, conforme afirmam os docentes da EEMEG: 

 

Muitas escolas preparam os alunos especificamente para determinadas avaliações, 

em busca de resultados positivos que nem sempre mostram realmente o 

conhecimento do educando, deixando muitas vezes de trabalhar conteúdos 

importantes para o mesmo (P11). 

Os resultados das avaliações de larga escala deveriam ser consequência e não, 

objetivo. Assim, ela acaba formando alunos para acertar questões, treino, 

esquecendo-se da aprendizagem (P13). 

 

No Brasil, a avaliação externa tem sido um dos mais importantes instrumentos 

para a elaboração de políticas públicas da educação. ―Seu foco é o desempenho da escola e o 

resultado é uma medida de proficiência que possibilita aos gestores a implementação de 

políticas públicas, e às unidades escolares um retrato de seu desempenho‖ (CAED, 2017). 

Em capítulos anteriores, vimos a abrangência do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) e suas modificações no decorrer dos 

anos, contudo seu objetivo continua o mesmo que é ―promover um ensino de qualidade e 

equânime para todos os alunos da rede pública do estado‖ (SPAECE, 2013). 

Essa avaliação tem por finalidade diagnosticar o estágio de conhecimento e 

analisar o desempenho dos alunos. As informações produzidas possibilitam a definição de 

ações interventivas no ensino público (SPAECE, 2013). Para o Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação (CAED, 2017): 

 
Os resultados da avaliação em larga escala fornecem subsídios para a tomada de 

decisões destinadas a melhorias no sistema de ensino e nas escolas. Eles também 

permitem acompanhar o desenvolvimento das redes e sistemas de ensino, ao longo 

das diferentes edições dos testes em larga escala, mediante a comparação dos 

resultados. Com os resultados das avaliações em larga escala é possível construir 

indicadores nacionais, como, por exemplo, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), bem como a distribuição do percentual de alunos em cada nível 

da escala de proficiência. 

 

Em relação à afirmação 7, 50% dos docentes da EEMEG concordam parcialmente 

que a finalidade de avaliações externas, como o SPAECE, seja alcançada.  
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                                     Gráfico 2 - Avaliações externas, como o SPAECE,  

                                     alcançam sua finalidade no Ensino Médio (Assertiva 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Eles justificam que as avaliações externas são insatisfatórias, desfocadas da 

realidade e mascaram os resultados, como exposto no quadro a seguir. 

 
            Quadro 45 – Análise qualitativa da assertiva 7. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

Avaliações 

externas 

(SPAECE) 

Insatisfatórias 2 12,5 

Competências e 

habilidades 
4 25 

Desfocadas da 

realidade 
4 25 

Mascaram os 

resultados 
6 37,5 

TOTAL  16 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

Para o docente P03 ―Alguns alunos não têm uma boa compreensão leitora ou não 

se dedicam à prova e nem sempre será esse resultado que determinará seu sucesso 

profissional. Há outras descobertas durante o Ensino Médio‖.  

O fato é que a ―[...] discussão da avaliação de sistemas abrange um amplo leque 

de questões de natureza técnica e, para além delas, implicações de ordem política, pois que 

está intimamente vinculada às políticas públicas de educação‖ (SOUSA; OLIVEIRA, 2010, p. 

796). 
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                                Gráfico 3 - É relevante os alunos serem submetidos regularmente 

                                a processos de avaliação em larga escala (Assertiva 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Embora os professores da EEMEG tenham demonstrado em assertivas anteriores 

que as avaliações em larga escala não estão próximas à realidade do educando e acabam por 

se tornar o meio e não o fim do processo avaliativo, ao serem questionados sobre a relevância 

desse tipo de avaliação, os professores da referida instituição, em sua maioria, destacou a 

importância dessas avaliações como podemos observar em sequência. 

 

             Quadro 46 – Análise qualitativa da assertiva 8. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

Relevância dos 

processos de 

avaliação em larga 

escala 

Parâmetro de 

aprendizagem 
5 31,25 

Alunos motivados 1 6,25 

Excesso de testes 3 18,75 

Condiciona os 

alunos 
3 18,75 

Direciona as 

tomadas de 

decisões 

4 25 

TOTAL  16 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

Dessa forma, o processo avaliativo em larga escala, na visão dos professores da 

EEMEG, auxilia na motivação dos alunos, possibilita a orientação do trabalho pedagógico a 

partir de um parâmetro de aprendizagem, bem como direciona as decisões a serem tomadas, 

considerando sempre a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. ―Já que o 
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conhecimento é dinâmico, é sempre bom saber o nível da turma para depois nortear os 

trabalhos pedagógicos‖, conclui o professor P14. 

―Os processos de avaliação em larga escala configuram um parâmetro a ser 

alcançado de acordo com as habilidades essenciais para cada ano escolar. Esses mecanismos 

de avaliação devem ser realizados para uma efetiva verificação da aprendizagem‖, orienta o 

professor P4. 

Contudo, mesmo considerando a relevância desse tipo de avaliação, há os 

docentes que temem um condicionamento dos alunos em virtude do excesso de testes, 

conforme afirmações abaixo: 

 

A avaliação em larga escala é necessária, importante e imprescindível, porém a 

regularidade deve ser revista, já que os alunos passam por inúmeras avaliações 

durante o ano e todas diversificadas, o que pode acabar gerando stress e pressão nos 

educandos (P06). 

 

A vantagem é ter, periodicamente, uma avaliação dos conhecimentos básicos com 

fins de planejamento pedagógico. Por outro lado, corre-se o risco de torná-la a 

finalidade para os conteúdos ministrados, e não a construção do conhecimento 

matemático (P16).   

 

Conforme análise do discurso apresentado pelos professores da EEMEG para a 

assertiva 9, é possível observar que outros critérios são mais relevantes para a avaliação dos 

alunos do que unicamente as avaliações externas, como mostra o quadro abaixo.  

              

            Quadro 47– Análise qualitativa da assertiva 9. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

 

Eficácia do 

SPAECE 

Inteligências 

múltiplas 
3 18,75 

Diversidade de 

avaliações 
10 62,5 

Eficiente 1 6,25 

Observação do 

professor 
1 6,25 

Avaliar outras áreas 

do conhecimento 
1 6,25 

TOTAL  16 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

Pela perspectiva apresentada, os educandos são compreendidos como indivíduos 

diversos, tanto do prisma físico como do cognitivo. O que Gardner (2000) vai chamar de 

Teoria das Inteligências Múltiplas. O autor define inteligência como o ―potencial bio 

psicológico para processar informações, que pode ser ativado num cenário cultural para 
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solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura‖ Gardner (2000, 

p.47). 

 

                                      Gráfico 4 - O SPAECE é a única maneira de verificar de 

                                      forma eficaz a aprendizagem dos alunos. (Assertiva 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                          Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Considerando a diversidade de habilidades e competências dos estudantes, as 

avaliações também devem se moldar a essa múltipla visão, acreditam os docentes da EEMEG. 

Assim, eles propõem uma avaliação mais global, que envolve a observação do professor, que 

não se limita a apenas duas áreas do conhecimento, mas sim, que é diversificada e ampla, de 

maneira a aproveitar tudo o que o discente consegue produzir no espaço escolar, como propõe 

o docente P01: ―Há muitos alunos que não se dão bem no SPAECE, mas têm um ótimo perfil 

quanto à aprendizagem em sala de aula‖. 

Assim, a construção do currículo deve ser norteada pelo contexto social, histórico, 

econômico e político nos quais a escola está inserida. A implementação de sistemas de 

avaliação em larga escala e testes padronizados reforçam a lógica mercantilista imposta pela 

política neoliberal, em que o Estado assume o papel de avaliador da qualidade educacional. 

No Brasil, as avaliações externas têm corroborado com o caráter de controle pelo estado-

avaliador.  

 

[...] Ao que parece, a questão central nesta proposta não é a de buscar subsídios para 

intervenções mais precisas e consistentes do poder público, ou seja, uma análise das 

informações coletadas para definição e implementação de políticas para a educação 

básica, mas difundir nos sistemas escolares uma dada concepção de avaliação, que 

tem como finalidade a instalação de mecanismos que estimulem a competição entre 

as escolas, responsabilizando-as, em última instância, pelo sucesso ou fracasso 

escolar (SOUSA, 2003, p.180). 
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É necessário um cuidado redobrado para que as avaliações não ditem regras que 

tendenciem a uma padronização dos currículos e da atuação docente. A responsabilização dos 

professores pelos resultados gera impactos no currículo, bem como na estruturação do 

trabalho pedagógico. 

 

A avaliação, pautada por tais características, tende a imprimir uma lógica e dinâmica 

organizacional nos sistemas de ensino, que se expressam no estímulo à competição 

entre as instituições educacionais e no interior delas, refletindo-se na forma de 

gestão e no currículo. Quanto ao currículo, destaca-se sua possível conformação aos 

testes de rendimento aplicados aos alunos, que tendem a ser vistos como os 

delimitadores do conhecimento que ―tem valor‖, entendido o conhecimento como o 

conjunto de informações a serem assimiladas pelos alunos e passíveis de testagem. 

Quanto à gestão, a perspectiva é o fortalecimento dos mecanismos discriminatórios. 

(SOUSA, 2003, p. 188-189). 

 

 Para os docentes da EEMEG, a relação do currículo na escola com avaliações 

externas, como o SPAECE, são assim pautadas:   

 
             Quadro 48 – Análise qualitativa da assertiva 12. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

Currículo x 

SPAECE 

Currículo inalterado 2 14,3 

Plano de 

intervenção 

9 
64,3 

Treinamento 2 14,3 

Alteração por 

fatores variados 

1 
7,1 

TOTAL  14 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

A maior parte dos professores afirma fazer uso do plano de intervenção em suas 

práticas pedagógicas. ―Temos um plano de intervenção junto às disciplinas estabelecidas pela 

escola‖, revela o professor P09. Assim, ―o SPAECE não é a principal ferramenta para 

formulação ou reformulação do currículo, mas a escola faz as adaptações necessárias para que 

os descritores sejam trabalhados‖, como conta o docente P06. 

 

                                       Gráfico 5 - O currículo desta escola foi alterado em virtude  

                                       dos resultados do SPAECE. (Assertiva 12). 
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                                     Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Há professores que enxergam as avaliações como condicionamento, ―existe uma 

política de treinamento para atingir bons resultados‖, afirma o P10. E uma minoria, que não 

atribui nenhuma alteração curricular aos resultados das avaliações, como salienta P01, ―segue-

se muito o trabalho repetitivo dos anos anteriores‖.  

Considerando a visão da maioria dos professores, há uma preocupação de que o 

processo de ensino e aprendizagem seja reduzido a algumas competências e habilidades a 

serem adquiridas pelo aluno em Língua Portuguesa e Matemática em detrimento da formação 

geral do estudante. 

Se a escola se pautar na aprendizagem meramente cognitiva, haverá um 

reducionismo curricular, um ―esquecimento‖ da formação do indivíduo focada nas relações 

éticas, sociais e culturais, tendo o foco apenas nos resultados. Portanto, para Sacristan (1998), 

um currículo eficiente deve ser organizado a partir de um completo plano educativo com 

caráter contingencial, não se limitando ao conteúdo. 

A educação na contemporaneidade apresenta uma escola que desempenha funções 

que vão além da transmissão, reprodução e construção de conhecimento. Essa nova estrutura 

reforça os objetivos educacionais referendados na LDBN nº 9.394/96 quando se refere às 

finalidades da educação básica. 

 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo [...] III - o desenvolvimento da capacidade 

de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores; IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social [...]; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico [...] (BRASIL, 1996, p. 12). 

 

A avaliação sempre fez parte do contexto pedagógico, sendo, portanto, um 

assunto de conhecimento dos professores. Desse modo, a avaliação é um instrumento 

interligado à prática pedagógica, por meio do qual o docente acompanha a evolução de seus 

alunos (VIDAL, 2003). 

Julgamos relevante a avaliação como um instrumento necessário à reflexão sobre 

as ações desenvolvidas na escola por alunos e professores, de forma a superar as práticas 

avaliativas marcadas por modelos somente classificatórios, quantitativos, seletivos e por que 

não dizer, excludentes.  
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Os resultados das avaliações são dados qualificados e à disposição de educadores, 

gestores, pesquisadores e demais atores do contexto educacional. É da competência deles 

refletir sobre o contexto educacional e tomar decisões que sejam eficazes e fortaleçam a 

qualidade da educação e aprimorem a aprendizagem (MEC, 2015). 

Para os docentes da EEMEG, os resultados das avaliações em larga escala 

contribuem com a prática pedagógica, de forma a promover: 

 
             Quadro 49 – Análise qualitativa da assertiva 14. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

Contribuição dos 

resultados do 

SPAECE em sala 

de aula 

Mudança de 

paradigma 
6 40 

Direcionamento dos 

conteúdos 
3 20 

Motivação docente e 

discente 
6 40 

TOTAL  15 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

A mudança de paradigma ocorre a partir dos resultados, visto que ―o professor 

está sempre em processo de mudança e aprendizagem para melhor trabalhar com os nossos 

alunos‖ (P06, 2018).  

 

                            Gráfico 6 – Os resultados dessas avaliações contribuíram com seu  

                            trabalho em sala de aula (Assertiva 14). 

 

                           Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 
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Instituições internacionais como o Banco Mundial - BM e o Fundo Monetário 

Internacional - FMI enfatizam as avaliações externas como um dos modos de verificação do 

cumprimento do currículo (VIDAL, 2003). Conforme reforça o professor P04: ―Os resultados 

das avaliações proporcionaram a elaboração de um perfil dos alunos, o que contribuiu para 

elaboração de atividades realizadas em sala‖. 

Outro fator importante que surge a partir dos resultados é a motivação dos atores 

educacionais. ―Com os resultados aparecendo, fez com que eu trabalhasse com mais 

intensidade, no sentido de melhorar cada vez mais‖, disse o docente P15. 

Com todas essas contribuições apontadas pelos professores, vê-se cada vez mais a 

necessidade de um processo avaliativo que permita aos discentes dialogar com o mundo. 

Assim, os resultados das avaliações em larga escala possibilitam o acompanhamento do 

trabalho pedagógico, com o intuito de garantir a aprendizagem de todos os alunos. 

Entretanto, o Ensino Médio teve poucos avanços na última década, visto que dos 

51,6 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos de idade, praticamente a metade não completou 

a formação (PNAD, 2017). O que demonstra uma fragilidade educacional em manter o jovem 

na escola. 

Em nível nacional, como medida para superar esse desafio foi proposto o ―novo 

Ensino Médio‖, em 2017. Contudo, ele depende da implantação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para ser de fato efetivado, a qual ainda está em discussão, com previsão 

de chegar às escolas em 2021. Vale ressaltar que, 

 
A Constituição Federal de 1988 e a LDB definem que a oferta de Ensino Médio é 

responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. No exercício de sua função 

supletiva e redistributiva (LDB, Art. 8º §1º e 9º III), a União promove iniciativas 

diversas visando ao fortalecimento dessa etapa da educação básica. Dentre as 

políticas desenvolvidas pelo Governo Federal, três merecem especial destaque para 

uma compreensão dos entrelaces locais. Duas delas são promovidas pela Secretaria 

de Educação Básica (SEB) do MEC: o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio 

e o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). A terceira iniciativa é desenvolvida 

pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a saber, o 

Programa Brasil Profissionalizado. Para compreender essas iniciativas, apresenta-se 

a seguir uma breve descrição delas (VIDAL; VIEIRA, 2016, p.53). 

 

No Ceará, ao longo dos últimos dez anos, a matrícula pública concentra 88% da 

oferta, enquanto a rede privada tem 12% de matrículas no mesmo período (VIDAL; VIEIRA, 

2016). Para as autoras, ―é possível que a redução de matrículas no setor privado esteja 

associada ao aumento da credibilidade do setor público e à criação de ações afirmativas para 

egressos do ensino médio público na educação superior‖ (VIDAL; VIEIRA, 2016).  
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Dentre as políticas públicas educacionais implantadas no Ceará, tem destaque o 

Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT), o Projeto Jovem de Futuro (PJF) e o Programa 

Aprender pra Valer. 

O projeto Professor Diretor de Turma, inspirado na experiência de escolas de 

Portugal, prevê um docente por turma, o qual vai ser responsável por diversas atribuições que 

contribuam com o melhor desempenho da turma em questão, bem como facilitar as relações 

professor x aluno x gestão x pais. 

O Jovem de Futuro é ―uma proposta que visa mobilizar alunos, professores e 

famílias em torno de metas pactuadas para um mesmo objetivo: garantir que os jovens entrem, 

permaneçam, tenham um bom desempenho e terminem o ensino médio‖ (CEARÁ, 2015). O 

projeto é uma parceria da SEDUC com o Instituto Unibanco. 

Sua premissa é oferecer apoio técnico e financeiro às escolas participantes do 

projeto durante três anos, o que equivale a duração do Ensino Médio, para que melhorem seu 

desempenho. Além disso, as escolas contam com capacitação e assessoria técnica, bem como 

recebem R$ 100,00/aluno/ano para custear as estratégias educacionais previstas no plano.  

Instituído em 2008, o Programa Aprender pra Valer é composto por ações que 

buscam a melhoria do desempenho acadêmico dos discentes, tendo em vista o fortalecimento 

do trabalho pedagógico e do currículo. 

Considerando as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado no que se refere ao 

Ensino Médio, os docentes da EEMEG têm a seguinte impressão. 

 

            Quadro 50 – Análise qualitativa da assertiva 15. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

Políticas 

públicas 

voltadas ao 

Ensino 

Médio 

Foco em números 1 7,7 

Implementação de 

projetos e investimentos 
9 69,23 

Desconhecimento sobre 

o que são políticas 

públicas 

3 23,07 

TOTAL  13 100 
              Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

  

Para a maioria deles, ―as políticas públicas, verbas e projetos, foram ampliadas 

por conta dos bons resultados conquistados pela escola‖ (P06, 2018). Além do investimento 

financeiro, eles destacam a formação: ―houve incentivo e facilitação de formação continuada 

para os professores através do Programa Aprender pra Valer‖ (P16, 2018). 
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                        Gráfico 7 – Os dados gerados pelo SPAECE, no período de 2013 a 2015, 

                        promoveram o incremento de políticas públicas estaduais voltadas ao  

                        Ensino Médio (Assertiva 15). 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

Por outro lado, ressalta o docente P01: ―O Estado quer números e isso especula o 

processo ensino-aprendizagem, onde o governo inventa novas metodologias que muitas vezes 

não fazem efeito‖. Há ainda, os professores que desconhecem as políticas públicas 

implantadas no Ensino Médio, ―não tenho conhecimento sobre o assunto‖, diz P14. 

A assertiva 16 trata da aplicação da metodologia Jovem de Futuro e sua 

contribuição para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem na escola. Desse modo, 

faz-se necessário uma maior compreensão da proposta do projeto Jovem de Futuro para as 

escolas participantes do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI. Como é possível 

verificar no quadro abaixo: 

 
    Quadro 51 – Objetivos do Jovem de Futuro. 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para que os jovens concluam o Ensino Médio com qualidade 

OBJETIVO DO PROJETO 

ESTRATÉGIAS METAS 

 

 

 

Desempenho dos jovens do Ensino Médio 

melhorado 

1. Aumentar em 25 pontos a Proficiência 

Média da escola em Língua Portuguesa e 

Matemática; 

2. Diminuir em 50% o percentual de alunos 

no Padrão de Desempenho BAIXO, na escala 

SAEB de Ensino Médio em três anos. 

 

Permanência dos jovens na escola 

Diminuir em 40% os índices globais de 

ABANDONO escolar do Ensino Médio ao 

final dos três anos. 

RESULTADOS ESPERADOS 
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R1 - Alunos com competências e habilidades em Língua Portuguesa e Matemática 

desenvolvidas 

R2 - Alunos com alto índice de frequência 

R3 - Professor com alto índice de frequência 

R4 - Práticas pedagógicas melhoradas 

R5 - Gestão escolar por resultados 

R6 - Infraestrutura da escola melhorada 
    Fonte: Elaboração própria com base nas informações do PJF (2018). 

 

O Jovem de Futuro é uma metodologia educacional desenvolvida para estimular o 

aprimoramento da gestão escolar com o objetivo de ―melhorar os resultados de aprendizagem 

dos estudantes, expandir o número de concluintes e reduzir as desigualdades educacionais de 

escolas públicas de Ensino Médio‖ (JF, 2012). 

O Programa Jovem de Futuro tem por objetivo tornar a gestão eficiente com 

possibilidade de influenciar de forma direta a qualidade educacional das escolas. Gerar 

resultados implica dizer que ―os estudantes estão permanecendo na escola e aprendendo os 

conteúdos adequados a cada ano do Ensino Médio‖ (JF, 2012).  

 

De acordo com esse conceito, todos os processos que compõem a gestão 

escolar nas escolas (gestão de pessoas, gestão físico-financeira e gestão 

relacional) devem estar a serviço da gestão pedagógica, ou seja, dos 

resultados de aprendizagem. Em uma escola que funciona bem, a 

aprendizagem é o foco e a prioridade de todos os integrantes da comunidade 

escolar. Dessa forma, a escola precisa ter professores bem preparados e 

comprometidos; um espaço saudável, seguro e acolhedor, que estimule e 

potencialize a aprendizagem; controle, eficácia e transparência no uso do 

dinheiro; e relações pautadas pelos princípios democráticos e inclusivos e 

pela ética (JF, 2012). 

 

Na escola pesquisada, o Jovem de Futuro foi implementado em 2013, tendo a 

conclusão do primeiro ciclo em 2015. A evolução se deu da seguinte forma: 

 

   Tabela 9 – Resultado comparativo SPAECE 2013-2015. 

DISCIPLINA 1ºANO/2013 2ºANO/2014 3ºANO/2015 EVOLUÇÃO 

Língua Portuguesa 243,5 254,5 257,0 13,5 

Matemática 244,0 260,9 262,5 18,5 
   Fonte: Elaboração própria com base nos boletins do SPAECE (2018). 

 

Como é perceptível, o desempenho dos alunos melhorou ao longo dos anos, os 

resultados cresceram 13,5 pontos em Língua Portuguesa e 18,5 em Matemática, no período de 

2013 – 2015. A meta proposta pelo Jovem de Futuro à escola era de um acréscimo de 25 

pontos em cada uma das disciplinas ao final dos três anos, o que não foi atingido ao final do 

percurso. 
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Contudo, como relatam professores da escola, o apoio financeiro não aconteceu 

exatamente conforme previsto. ―O projeto investiu em monitoria, os demais projetos não 

tiveram incentivo financeiro‖, afirma P13. ―Houve muita divulgação e cobrança e pouco 

apoio do governo‖, completa P10. 

Além da proficiência, outra meta estabelecida pelo projeto foi a redução da taxa 

de abandono em 40%, ao longo dos três anos, como podemos ver no quadro abaixo, a escola 

conseguiu desenvolver estratégias que mantiveram os alunos em sala, reduzindo em 42% a 

taxa de evasão. 

 
                Tabela 10 – Taxa de abandono da EEMEG no período de 2013-2015. 

ANO TAXA DE ABANDONO 

2013 11,5% 

2014 6,09% 

2015 4,9% 
                 Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SEDUC (2018). 

  

Apesar de metade dos docentes da EEMEG terem ressaltado a falta de apoio 

financeiro e considerado a metodologia falha, a outra metade acredita na motivação dos 

alunos e na melhoria do processo educacional, como é possível observar a seguir: 

 
            Quadro 52 – Análise qualitativa da assertiva 16. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

Jovem de 

Futuro 

Melhoria do processo 

de ensino e 

aprendizagem 

6 37,5 

Alunos motivados 2 12,5 

Falta de apoio 

financeiro 
3 18,75 

Metodologia falha 5 31,25 

TOTAL  16 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

―Percebi um grande envolvimento dos alunos em todas as atividades, fazendo com 

que os alunos se sentissem valorizados‖, relatou o professor P11. Para o docente P04, o 

Jovem de Futuro ―foi uma ferramenta dinâmica e eficaz, que possibilitou um crescimento 

considerável na aprendizagem dos alunos‖. 
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                             Gráfico 8 – A aplicação da metodologia Jovem de Futuro auxiliou a  

                             melhoria do processo de ensino e aprendizagem nesta escola  

                             (Assertiva 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

As leis nº14.483 e nº14.484, de 08 de outubro de 2009, instituíram a premiação 

para alunos da rede pública com bons desempenhos acadêmicos, bem como para o quadro 

funcional das escolas que alcançassem as metas anuais de aprendizagem dos alunos. Aos 

discentes,  

 

Art.1º Fica instituída a premiação de um microcomputador para os alunos das 3 

(três) séries do ensino médio, das escolas da rede estadual de ensino do Ceará, que 

alcançaram as médias de proficiência adequadas em língua portuguesa e em 

matemática na avaliação de 2008 do Sistema Permanente de Avaliação da Educação 

Básica do Ceará - SPAECE. §1º Conforme a escala de proficiência do SPAECE que 

vai de 0 (zero) a 500 (quinhentos) pontos, o nível adequado para o ensino médio 

inicia-se a partir de 325 (trezentos e vinte e cinco) pontos em língua portuguesa e 

350 (trezentos e cinquenta) pontos em matemática. §2º A referência para 

identificação dos alunos será a base de dados do SPAECE 2008 entregue à SEDUC 

pela instituição responsável pela avaliação (Lei nº14.483, de 08 de outubro de 2009).  

 

A premiação das escolas tem como objetivo estimular gestores, professores e 

demais servidores; reconhecer o bom trabalho dos profissionais da educação e dar visibilidade 

às instituições com experiências exitosas (Art.4º da Lei nº14.484, de 08 de outubro de 2009). 

Os critérios de escolha das escolas são estabelecidos da seguinte forma: 

 
Art.3º A cada ano, o Poder Executivo estabelecerá, em ato próprio, as metas 

estaduais, que servirão de parâmetro para concessão do Prêmio Aprender pra Valer. 

§1º Com base nos resultados do SPAECE 2009, será concedida premiação a todas as 

escolas que alcançarem meta de evolução de 7% (sete por cento) a 10% (dez por 

cento) sobre sua média de proficiência dos alunos no SPAECE de 2008, tanto em 

língua portuguesa quanto em matemática, em cada uma das séries do ensino médio 

ofertadas pela escola, com a condição de que estas médias não fiquem situadas no 

padrão muito crítico. §2º Além desta meta de evolução da proficiência, a escola terá 
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que ter uma média mínima de participação de 80% (oitenta por cento) dos alunos 

nas avaliações do SPAECE, tendo por referência a matrícula inicial informada no 

Educacenso e SIGE/Escola. §3º Em 2009, conforme os resultados do SPAECE de 

2008, fará jus ao prêmio, o quadro funcional das escolas cuja soma das médias de 

proficiência de língua portuguesa e matemática, nas três séries do ensino médio, for 

igual ou superior a 1.500 (um mil e quinhentos) pontos, com a condição de terem 

participado da avaliação do SPAECE, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos 

alunos das três séries do ensino médio (Lei nº14.484, de 08 de outubro de 2009).  

 

Cerca de 60% dos docentes da EEMEG veem a premiação como uma ação 

motivadora para o aluno. ―Esse prêmio serve de inspiração e motivação para muitos alunos, 

visto que levanta a autoestima, através do reconhecimento de resultados‖, afirma o professor 

P06. Para o docente P07, ―a premiação incentiva o aluno para participar e se preparar melhor 

para prova e assim o resultado no geral vai melhorando‖. O quadro geral sobre a assertiva é 

considerado pelos professores da seguinte forma: 

 
              Quadro 53 – Análise qualitativa da assertiva 18. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

Prêmio 

Aprender pra 

Valer 

Premiação motiva o 

aluno 
9 56,25 

Alunos desmotivados 4 25 

Desconhecimento sobre a 

premiação 
2 12,5 

Trabalho em equipe 1 6,25 

TOTAL  16 100 
              Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

Como é possível perceber, há docentes que ressaltam a desmotivação dos alunos 

até mesmo mediante a premiação. ―Vejo alguns alunos realizando a prova por obrigação e não 

por motivação ou objetivo pessoal‖, diz o professor P03.  

Há uma pequena parcela de educadores, que afirma não ter conhecimento sobre o 

prêmio, como aponta o docente P16: ―Apesar da política de responsabilização contribuir 

positivamente, parece-me que isso é desconhecido quase que totalmente por agentes do 

processo envolvido na avaliação (SPAECE)‖. 

 

                              Gráfico 9 – Há relação entre a política de responsabilização do Prêmio  

                              Aprender pra Valer e a motivação dos alunos para a realização do SPAECE  

                              (Assertiva 18). 
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                                         Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

É possível ver nitidamente um processo de meritocracia instituído pela premiação 

e fica a reflexão se esses procedimentos são, de fato, benéficos para os atores educacionais. 

 

A meritocracia reúne os instrumentos para promoção de ranqueamento ou 

ordenamento de alunos, escolas ou profissionais da educação com a finalidade de 

definir recompensas para professores ou para a equipe da escola (salariais) ou 

punições (demissão ou perda de salário adicional). Fortemente ancorada em 

processos matemáticos e estatísticos de estimação, é principalmente usada como 

ferramenta para estimar metas a serem cumpridas pelas escolas e pelos profissionais. 

Os resultados dos processos de avaliação são assumidos como válidos para definir o 

pagamento por mérito, entendido este como a recompensa por um esforço que levou 

a conseguir que o aluno aprendesse, atingindo uma meta esperada ou indo além dela. 

(FREITAS, 2011, p. 17) 

 

Quando questionados sobre que ações podem contribuir com o aprimoramento da 

aprendizagem, os professores da EEMEG elencam vários fatores, como mostra o quadro. 

          

        Quadro 54 – Análise qualitativa da assertiva 19. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

 

 

 

 

 

Melhoria da 

aprendizagem 

Aulas mais atrativas 5 26,31 

Sensibilização dos 

alunos e das famílias 
4 21,05 

Redução do número de 

alunos e fortalecimento 

do protagonismo juvenil 

3 15,8 

Mudança no sistema 

educacional 
3 15,8 

Processo seletivo 1 5,26 

Meta por aluno 1 5,26 

Formação continuada 2 10,52 

TOTAL  19 100 
         Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 
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As intervenções sugeridas envolvem o sistema educacional como um todo, visto 

que englobam desde a atuação do professor até a colaboração das famílias e do governo, 

como reforçam os docentes: 

 

A mudança teria que ser em todo o sistema educacional brasileiro. Estruturar melhor 

as escolas, valorizar o profissional, reformular o currículo para tornar a escola mais 

atraente para o aluno do século XXI. Para esta escola, mais tecnologia a disposição e 

um plano de aula mais diversificado, com mais possibilidades (P06). 

 

Melhorar a disciplina; diminuir o número de alunos por sala, principalmente, 1ºano; 

um resultado mais preciso ao final do ano do aluno; formação continuada dos 

professores; aulas mais diversificadas; melhorar recursos didáticos; maior 

participação dos pais ou responsáveis pelo aluno e um currículo sempre melhorado, 

fazendo sentido para o aluno (P07).  

 

A educação mexe com uma grande engrenagem, que parte desde o ―chão‖ da sala 

de aula até o aprimoramento das políticas públicas. Ela é, sobretudo, um ato social e necessita 

que a sociedade entenda sua verdadeira importância.  

 
[...] com efeito, a sociedade somente se mobilizará em defesa da educação se a 

incorporar como valor social, o que exige transparência no tratamento das questões 

educacionais e no debate em torno das políticas de desenvolvimento da educação. 

Desse modo, a sociedade poderá acompanhar sua execução, propor ajustes e 

fiscalizar o cumprimento dos deveres do Estado (HADDAD, 2008, p. 8). 

 

Conforme Freitas (2014), uma boa gestão é pautada em ações bem simples, que 

vão desde ter maior domínio sobre o processo educativo até chegar à conquista dos melhores 

resultados. Para o autor, é necessário: 

1) Definir objetivos claros (o piano sobe ou desce?); 2) quantificar as metas (sem 

medir não sabemos onde estamos); 3) compartilhar as metas com os colaboradores; 

4) criar instrumentos para acompanhar o funcionamento, passo a passo; e 5) criar 

mecanismos para premiar, punir e corrigir os desvios. (FREITAS, 2014, p. 1094). 

 

Contudo, o autor ressalta que, muitas vezes, em virtude de um padrão rígido de 

desempenho, as relações interpessoais podem ficar fragilizadas na escola. Um cuidado que é 

necessário existir, para que o ambiente escolar seja harmonioso e a aprendizagem ocorra de 

forma natural e eficiente.  

Para 93,8% dos professores da EEMEG, a gestão (2013-2015) se mostrou atuante 

e comprometida. ―A gestão sempre foi muito atuante, acompanhando, orientando e 

fornecendo subsídios para professores e alunos‖, afirmou P06. 

 

             Quadro 55 – Análise qualitativa da assertiva 20. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

Acompanhamento 

pela gestão escolar 

Fuga do planejado 1 6,25 

Gestão atuante e 15 93,75 
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comprometida 

TOTAL  16 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

Os docentes relatam que ―a gestão montava as estratégias a serem seguidas e 

acompanhava as aplicações em sala de aula diariamente‖ (P15). Afirmam que aconteceram 

―reuniões de alinhamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas‖ (P16). 

 
                                  Gráfico 10 – A gestão acompanhou o planejamento e a execução 

                                  das ações pedagógicas desta escola no período 2013-2015 (Assertiva 20). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 

 

A gestão escolar utiliza, assim, a avaliação como uma maneira de:  

 
[...] trazer a público os resultados, de um lado para prestar contas públicas sobre os 

resultados educacionais, de outro, na intenção de influir nos planejamentos e 

currículos educacionais, provocando a busca de formas de superação da precária 

situação das aprendizagens escolares. (GATTI, 2014, p. 19). 

 

O planejamento não se resume à elaboração de planos e/ou projetos para 

determinado período de tempo. Ao contrário, é um ato contínuo que pressupõe a análise, a 

reflexão e a ação a partir do contexto educacional vivenciado.   

 

Planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos 

propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O 

planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um 

momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação (LIBÂNEO, 1994, 

p.221). 

 

Dessa forma, o planejamento antecipa a prática, programa as ações e os resultados 

desejados, sendo, assim, uma atividade imprescindível à tomada de decisão (LIBÂNEO, 

2001). Planejar, portanto, se configura como ―pensar analiticamente e objetivamente sobre a 

realidade e sobre sua transformação‖ (LÜCK, 2003, p.27 e 28).  
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Com sua notória relevância para nortear as tomadas de decisões, o planejamento 

foi utilizado pelos profissionais da EEMEG para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Como é possível observar pelo quadro abaixo. 

            Quadro 56 – Análise qualitativa da assertiva 21. 

TERMO 
UNIDADE DE 

SENTIDO 

FREQUÊNCIA 

SIMPLES 
% 

Planejamento de 

ações para 

melhorar a 

aprendizagem por 

meio dos 

resultados do 

SPAECE 

Os resultados 

direcionam as 

práticas de ensino 

16 100 

TOTAL  16 100 
             Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com os docentes da EEMEG (2018). 

 

Ainda que parte dos professores da instituição supracitada tenha apontado, 

durante o questionário, as fragilidades do SPAECE, eles reconhecem os resultados dessa 

avaliação como norte do planejamento das ações da escola para aprimorar as práticas de 

ensino. ―Os resultados serviram de base para a formulação das práticas pedagógicas a serem 

adotadas, trabalho direcionado aos descritores com maior incidência de erros cometidos‖, 

reforça o docente P04. 

                                     Gráfico 11 – Tanto a gestão quanto os professores desta escola  

                                     utilizaram os resultados do SPAECE para planejar ações, que 

                                     visassem à melhoria da aprendizagem dos alunos no período de 

                                     2013-2015 (Assertiva 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Dados da pesquisa via SPSS (2018). 
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Os professores afirmam que além do SPAECE, os resultados de outras avaliações 

também são considerados na hora de reorientar os trabalhos. ―O planejamento pedagógico 

sempre tenta suprir as necessidades educacionais do educando para qualquer avaliação‖, 

assegura o educador P08. 

Fica nítido, portanto, a preocupação dos docentes e gestores da escola estudada 

com o pleno desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. Para eles, os planos ―são 

traçados e estratégias para melhor trabalhar os conteúdos, visando uma maior aprendizagem 

dos alunos‖ (P06), em que a realização se dá a partir do envolvimento de toda a comunidade 

―com presença constante na execução e avaliação, não apenas como indivíduos, mas sujeitos 

de um processo que os envolve como grupo, visando o desenvolvimento individual e 

coletivo‖ (DALMÁS, 1999, p.27). 
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6 CONCLUSÃO 

Este escrito não é capaz de esgotar as possibilidades de análise, tendo em vista a 

riqueza de informações obtidas através dos discursos de professores e gestores a partir da 

realidade vivenciada na escola estudada. 

Os gestores e os professores receberam de forma acolhedora o trabalho de 

pesquisa, atenderam prontamente as solicitações e deram suas contribuições com zelo e 

seriedade, o que demonstra claro envolvimento com a escola e desejo de estar em contínua 

evolução pedagógica.  

Os professores são experientes no que tange à vivência em sala de aula, contudo, 

ainda não possuem clareza sobre os processos de avaliação da aprendizagem, o que foi 

demonstrado em seus discursos, visto que teoricamente têm uma visão mais rígida sobre os 

processos avaliativos e na prática se utilizam de métodos flexíveis e proporcionam aos alunos 

diversas oportunidades de demonstrar o conhecimento adquirido.  

Dessa forma, tem-se uma situação favorável para a implantação de uma formação 

pedagógica, que vise orientar o professorado sobre as linhas teóricas da Avaliação 

Educacional, de maneira a haver a possibilidade do discurso se encontrar com a prática. 

Quanto aos procedimentos avaliativos utilizados pelos docentes para verificar o 

desempenho de seus alunos, chegou-se à categoria de avaliação multivariada, o que 

demonstra a sensibilidade do grupo em perceber as diversas realidades geradoras do público 

com o qual eles trabalham. Os professores tentam aproveitar as mais variadas habilidades dos 

alunos, de forma que eles não sejam prejudicados por uma avaliação meramente quantitativa. 

A problemática deste estudo está centrada em torno da relevância das avaliações 

externas para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem no Ensino Médio. 

Aqui, gestores e professores têm visão comum, quando percebem a avaliação como elemento 

norteador das práticas pedagógicas. 

Analisar como gestores e professores fazem uso dos dados provenientes das 

avaliações externas em suas práticas pedagógicas cotidianas foi um dos objetivos desta 

dissertação. Na escola estudada, percebeu-se como prática rotineira a leitura dos dados 

oriundos das avaliações externas e a implicação direta dos mesmos nas práticas de sala de 

aula. Os professores e gestores ressaltaram em seus discursos, que é comum o 

acompanhamento das aulas, o redirecionamento dos conteúdos e a intervenção pedagógica, de 

acordo com a necessidade apresentada pela turma. 



111 
 

Os docentes destacaram, portanto, uma preocupação com o caráter curricular da 

escola. Questionamento, este, muito presente entre estudiosos do assunto, visto que é um 

prejuízo para a educação, que aconteça na prática a avaliação como currículo. Ou seja, que a 

avaliação dite os conteúdos a serem ministrados para os alunos. O teste vira, assim, não mais 

a etapa final de todo um aprendizado em dado período de tempo, mas ele se constitui 

conteúdo programático, numa espécie de treinamento.  

Tal concepção provoca um reducionismo curricular, minimizando o que é 

primordial para a escola e na visão dos gestores, que é atender às necessidades de 

aprendizagem dos alunos.  

Na EEMEG, houve um cuidado pedagógico em orientar que o desenvolvimento 

das competências e habilidades exigidas pelo SPAECE fosse trabalhado em consonância com 

o plano curricular já existente na escola. Porém, é sabido do anseio da comunidade escolar em 

melhorar os índices de aprendizagem expostos através dos resultados desses processos 

avaliativos em larga escala, o que não anula a possibilidade da escola ter reorientado o 

currículo com este fim.   

Nesses casos, a avaliação como medida ganha destaque, visto que os rankings 

possuem forte efeito sobre a comunidade escolar, pois a ideia estereotipada de melhor e pior 

escola, reduz a instituição a números. O que demonstra uma visão confusa dos sujeitos 

pesquisados que, ao passo que, no cotidiano fazem uso de uma avaliação multivariada, 

quando confrontados com as avaliações externas passam a ser orientados pelos indicadores 

educacionais, o que não fortalece a identidade da escola.  

Os resultados oriundos de avaliações como o SPAECE são úteis para a criação de 

políticas públicas que promovam o desenvolvimento educacional pautado em diversos 

parâmetros necessários à boa educação, o que é um dos objetivos desta pesquisa. 

Como visto no decorrer deste trabalho, o estado do Ceará desenvolve políticas 

públicas voltadas ao (re)conhecimento do aluno e da família, bem como de sua atuação em 

sala de aula, como é o caso do Professor Diretor de Turma (PPDT).  

Além do PPDT, a escola dispôs, no período estudado, do Projeto Jovem de Futuro 

(PJF), que consta de investimento financeiro e pedagógico, visando o crescimento dos índices 

de rendimento, a redução do abandono e melhorias que vão desde a gestão até a infraestrutura 

da escola.  

Outro objetivo deste estudo foi verificar a relação entre o Prêmio Aprender pra 

Valer e os resultados das avaliações externas. O Prêmio Aprender pra Valer, nos três anos 

pesquisados, contemplou 161 alunos com um notebook/cada, o que foi encarado, pelos 
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docentes e pela gestão, como um bom incentivo para os discentes. Os alunos premiados 

obtiveram nota constante da escala de referência, via normativa da SEDUC, no SPAECE ou 

no ENEM.  

Dessa forma, através dos resultados das avaliações externas, novos investimentos 

podem ser feitos nas escolas, tanto financeiros quanto metodológicos, como intuito de 

proporcionar uma educação cada vez mais de qualidade. 

O que foi percebido através da pesquisa e é, de certa forma, preocupante, foi o 

fato de alguns professores terem um desconhecimento sobre políticas públicas. Ou seja, os 

professores trabalham diariamente em prol delas, conhecem os projetos na prática, mas não 

possuem a ideia conceitual do que são as políticas públicas voltadas para o campo 

educacional no Ensino Médio. 

Vê-se aqui, a necessidade de aprofundamento pedagógico nessas questões em que 

é preciso correlacionar a teoria com a prática. Isso pode se dar em uma formação presencial 

ou um curso online, que aborde as mudanças ocorridas na educação estadual a partir dos 

resultados das avaliações externas e como isso originou as políticas públicas.  

É importante alunos e professores perceberem que é possível evoluir, aprender 

sempre e, de algum modo, ser reconhecido por isso, há um efeito gerador de motivação 

docente e discente. Essa motivação foi demonstrada pela pesquisa como fator imprescindível 

para que a aprendizagem e o ensino aconteçam de maneira favorável.  

Os professores relatam que, muitas vezes, os discentes não encontram motivos 

para estar na escola e é esse sentido maior que deve ser resgatado. Da mesma forma, os 

gestores acreditam que a melhoria dos índices de rendimento escolar se deve também ao 

empenho e a motivação dos professores, que acabam por reverberar positivamente nos alunos.  

Vale destacar que, para os sujeitos da pesquisa, há necessidade de investimentos 

em projetos e programas voltados para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem no 

Ensino Médio. Eles consideram que, muitas vezes, as demandas surgem na escola com 

inúmeras exigências e metas a serem cumpridas, contudo, a contrapartida financeira para 

colocar em prática as ações demora a ser repassada, o que dificulta a execução do que foi 

planejado. Tal fato requer um zelo maior por parte dos entes públicos, com o intuito de 

propiciar condições favoráveis para que os docentes possam ensinar e os discentes, aprender 

com qualidade.  

Expostos os resultados provenientes dos objetivos específicos, intenta-se 

demonstrar aqui a reflexão a partir do objetivo principal, qual foi: analisar o impacto dos 

resultados das avaliações externas para o processo de ensino-aprendizagem na EEMEG. 



113 
 

Chegando-se a compreensão de que tanto o professorado quanto a gestão adota os resultados 

do SPAECE como norte das práticas pedagógicas da escola. Os resultados obtidos, ano após 

ano, são pauta das reuniões pedagógicas e de conhecimento da comunidade escolar.  

Há uma inquietação por parte dos docentes referente ao excesso de testes que os 

alunos são submetidos anualmente, o que revela um amadurecimento dos professores da 

escola pesquisada em relação às mudanças decorrentes das avaliações externas, sejam elas 

quanto ao conteúdo a ser ministrado, às práticas adotadas ou à influência que podem causar 

no desenvolvimento biopsicossocial do educando.  

Portanto, como produto dessa dissertação, sugere-se a criação de uma proposta de 

formação continuada para professores do Ensino Médio e gestores, constituindo-se de 

conhecimentos sobre o cenário educacional, como a promoção de Políticas Públicas e o 

campo de extensão da Avaliação Educacional e suas implicações no fazer pedagógico. Tendo-

se por base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional 

Comum Curricular, com a intenção de proporcionar melhorias no ensino da comunidade 

local. 

Outro ponto levantado pelos professores, que segue como sugestão desta pesquisa, 

é que seja contemplada em avaliações externas, como o SPAECE, a área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Para que os alunos entendam a relevância das disciplinas que 

constituem essa área, bem como se possa obter um dado real de nível de aprendizagem 

referente aos conteúdos de Geografia, História, Filosofia e Sociologia, dada a importância 

deles para o desenvolvimento reflexivo e crítico do alunado. Além disso, com a avaliação 

dessas disciplinas, a comunidade escolar ganha um aspecto de unidade, pois todos os 

envolvidos devem passar por processos avaliativos. 

Dessa maneira, tendo em vista que este estudo é apenas uma pequena contribuição 

à escola, aos gestores e aos professores em nível local, seria presunção continuá-lo em futuras 

análises de aspectos nele já versados. Tais estudos poderão ter continuidade em outras 

pesquisas, considerando a amplitude do universo escolar e a infinidade de questões que ele 

abrange e necessitam de respostas.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

PESQUISA: A RELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA COMO PARÂMETRO DE 

APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA DE 

ENSINO MÉDIO ELZA GOERSCH. 

PESQUISADORA: KÉTILLA MARIA VASCONCELOS PRADO. 

ORIENTADORA: PROF.ª DRª ADRIANA EUFRÁSIO BRAGA. 

Prezado(a) educador(a), 

O presente instrumento objetiva coletar dados que subsidiem a pesquisa realizada pela 

mestranda Kétilla Maria Vasconcelos Prado, que tem como principal objetivo analisar os 

efeitos dos resultados das avaliações externas para o processo de ensino-aprendizagem no 

Ensino Médio, a partir do estudo de caso da E.E.M. Elza Goersch relacionado ao período de 

2013 – 2015.  

 Os dados coletados por este instrumento serão mantidos em sigilo e utilizados apenas 

para atender às demandas relacionadas ao projeto mencionado. Salienta-se que sua identidade 

não será revelada e que, se houver necessidade de mencionar trechos da presente entrevista, 

isso ocorrerá dentro dos padrões éticos, a partir de nomes fictícios, com o intuito de preservar 

todos os pesquisados.  

Este instrumento foi subdividido em duas partes para facilitar o tratamento das 

informações coletadas, a saber: o perfil profissional do entrevistado e sua relação, enquanto 

gestor, com o objeto de estudo, que é a avaliação da aprendizagem. 

Dessa forma, agradecemos sua contribuição e a dedicação de seu tempo para responder os 

itens mencionados no presente roteiro com a finalidade de colaborar com esta pesquisa e com a 

escola da qual faz parte. Ao passo que solicitamos sua autorização para a gravação dessa 

entrevista. 

De acordo em: ______/______/________.  

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) gestor(a)  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

A – PERFIL  

1. Sexo: ( ) Masculino. ( ) Feminino.               

2. Idade: _______ anos completos.  

3. Estado Civil: ______________________.  

4. Renda Familiar: _____ salários mínimos.     

5. Nº de Dependentes:________.  

6. Formação:  

Graduação:_________________________________Ano de Conclusão:_________. 

Instituição:____________________________________________________________.  

Pós-graduação:  

( )Especialização________________________________Ano de Conclusão:_________. 

( )Mestrado____________________________________Ano de Conclusão:_________.  

( )Doutorado___________________________________Ano de Conclusão:_________. 

7. Experiência no Magistério: _____ anos.  

8. Tempo de docência nesta escola: _____ anos.  

9. Série(s) que lecionou (2013-2015) nesta escola: _______________________.  

10. Disciplina(s) que lecionou (2013-2015) nesta escola: 

____________________________________________________________________. 

 

B – Avaliação da Aprendizagem  

 

1. O que você entende sobre o termo Avaliação Educacional?  

2. Quais os procedimentos que a escola de Ensino Médio Elza Goersch utiliza para avaliar o 

rendimento de seus alunos? Você considera que, a partir dos instrumentos de avaliação 

utilizados, é possível obter um resultado fiel da aprendizagem dos discentes?  

3. De que forma a gestão acompanha o planejamento e a execução das ações pedagógicas 

desta escola? 

4. Como a gestão enxerga as avaliações externas, especialmente o SPAECE? Quais as 

potencialidades e os desafios que elas trazem à escola? 

5. Como foi o desempenho desta escola no SPAECE no período de 2013 a 2015? Que práticas 

pedagógicas interferiram no resultado, em sua opinião? 

6.  Comente sobre a relação entre a política de responsabilização do Prêmio Aprender Pra 

Valer e a motivação dos alunos para a realização do SPAECE.  

7. Que metodologias a escola pode utilizar ou vem utilizando para melhorar a aprendizagem 

dos alunos do Ensino Médio deste município? 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

LINHA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

PESQUISA: A RELEVÂNCIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA COMO PARÂMETRO DE 

APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ESCOLA DE 

ENSINO MÉDIO ELZA GOERSCH. 

PESQUISADORA: KÉTILLA MARIA VASCONCELOS PRADO. 

ORIENTADORA: PROF.ª DRª ADRIANA EUFRÁSIO BRAGA. 

Prezado(a) professor(a), 

O presente instrumento objetiva coletar dados que subsidiem a pesquisa realizada pela 

mestranda Kétilla Maria Vasconcelos Prado, que tem como principal objetivo analisar os 

efeitos dos resultados das avaliações externas para o processo de ensino-aprendizagem no 

Ensino Médio, a partir do estudo de caso da E.E.M. Elza Goersch relacionado ao período de 

2013 – 2015. 

 Os dados coletados por este instrumento serão mantidos em sigilo e utilizados apenas 

para atender às demandas relacionadas ao projeto mencionado. Salienta-se que sua identidade 

não será revelada e que, se houver necessidade de mencionar trechos do presente questionário, 

isso ocorrerá dentro dos padrões éticos, a partir de nomes fictícios, com o intuito de preservar 

todos os pesquisados.  

Este instrumento foi subdividido em cinco partes para facilitar o tratamento das 

informações coletadas, a saber: o perfil profissional do entrevistado; sua relação com o objeto 

de pesquisa que é a avaliação da aprendizagem; a formação do aluno e do professor; os 

sistemas de avaliação e a gestão escolar. 

Dessa forma, agradecemos sua contribuição e a dedicação de seu tempo para responder os 

itens mencionados no presente roteiro com a finalidade de colaborar com esta pesquisa e com a 

escola da qual faz parte. 

De acordo em: ______/______/________.  

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a)  
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ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO DO(A) PROFESSOR(A) 

 

A – PERFIL  

1. Sexo: ( ) Masculino. ( ) Feminino.               

2. Idade: _______ anos completos.  

3. Estado Civil: ______________________.  

4. Renda Familiar? sm (salários mínimos).     

5. Nº de Dependentes:________.  

6. Formação:  

Graduação:_________________________________Ano de Conclusão:_________. 

Instituição:____________________________________________________________.  

Pós-graduação:  

( )Especialização________________________________Ano de Conclusão:_________. 

( )Mestrado____________________________________Ano de Conclusão:_________.  

( )Doutorado___________________________________Ano de Conclusão:_________. 

7. Experiência no Magistério: _____ anos.  

8. Tempo de docência nesta escola: _____ anos.  

9. Série(s) que lecionou (2013-2015) nesta escola: _______________________.  

10. Disciplina(s) que lecionou (2013-2015) nesta escola: 

____________________________________________________________________. 

 

B – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

1. O que você entende sobre o termo Avaliação da Aprendizagem?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Quais procedimentos você utiliza para avaliar o rendimento de seus alunos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



126 
 

 

3. Os instrumentos de avaliação utilizados por você permitem obter um resultado fiel da 

aprendizagem dos alunos. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

C – FORMAÇÃO  

4. A avaliação da aprendizagem é necessária para a formação do aluno. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Ao longo de sua formação, inicial e continuada, a avaliação educacional foi abordada 

de maneira satisfatória. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

D – SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

6. As avaliações em larga escala contribuem para a melhoria do sistema educacional e 

do processo de ensino e aprendizagem. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. Avaliações externas, como o SPAECE, alcançam sua finalidade no Ensino Médio. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. É relevante os alunos serem submetidos regularmente a processos de avaliação em 

larga escala. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. O SPAECE é a única maneira de verificar de forma eficaz a aprendizagem dos 

alunos. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. Os resultados das Avaliações de Rendimento Escolar realizadas pelo SPAECE no 

período de 2013 a 2015 foram veiculados nesta escola. 

 ( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11. O desempenho dos alunos desta escola na avaliação SPAECE, no período de 2013 a 

2015, foi satisfatório.  

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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12. O currículo desta escola foi alterado em virtude dos resultados do SPAECE. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Os dados apontados pelos relatórios do SPAECE promoveram mudanças em sua 

prática pedagógica. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. Os resultados dessas avaliações contribuíram com seu trabalho em sala de aula. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. Os dados gerados pelo SPAECE, no período de 2013-2015, promoveram o 

incremento de políticas públicas estaduais voltadas ao Ensino Médio. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. A aplicação da metodologia Jovem de Futuro auxiliou a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem nesta escola.  

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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17. As metas propostas pelo Jovem de Futuro para esta escola foram atingidas. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18. Há relação entre a política de responsabilização do Prêmio Aprender pra Valer e a 

motivação dos alunos para a realização do SPAECE.  

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19. Que sugestões você apresenta para melhorar a aprendizagem dos alunos de Ensino 

Médio da rede pública, em especial, desta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

E – GESTÃO ESCOLAR  

 

20. A gestão acompanhou o planejamento e a execução das ações pedagógicas desta 

escola no período de 2013 - 2015. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

21. Tanto a gestão quanto os professores desta escola utilizaram os resultados do 

SPAECE para planejar ações, que visassem à melhoria da aprendizagem dos alunos no 

período de 2013 - 2015. 

( ) Concordo   ( ) Concordo em parte   ( ) Discordo 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – UNIDADES DE SENTIDO INICIAIS 

 

Assertiva 1: O que você entende sobre o termo Avaliação da Aprendizagem? 

1- Quantifica o desempenho do aluno e do professor. 

2- Resultado concreto. 

3- Avalia o desempenho dos alunos e direciona o trabalho do professor. 

4- Aferição dos conhecimentos. 

5- Mensuração e tomada de decisão. 

6- Ferramenta de verificação do desempenho. 

7- Diagnóstica, formativa e permite intervir no momento certo. 

8- Reconhece através dos dados o processo de ensino e aprendizagem. 

9- Necessária e deve ser condizente com a realidade do aluno. 

10- Verifica o desempenho do aluno. 

11- Conhecimento e visão de mundo do aluno. 

12- Verifica o que o aluno entendeu. 

13- Instrumento que verifica a aprendizagem e permite traçar estratégias para sanar falhas. 

14- Necessária e permanente, deve acompanhar o processo de ensino e aprendizagem 

15- Mensura o que o aluno aprendeu, não sendo fiel. 

16- Mensuração. 

 

Assertiva 2: Quais procedimentos você utiliza para avaliar o rendimento de seus alunos? 

1- Provas escritas, perguntas sobre o tema estudado, resolução de atividades escritas. 

2- Avaliação quantitativa e qualitativa. 

3- Avaliações internas, externas e participação em aulas e atividades. 

4- Avaliação, atividades, frequência e participação. 

5- Provas, trabalhos, seminários, participação, comportamento e frequência. 

6- Avaliações objetivas e, principalmente, a subjetividade dos discentes em projetos 

complementares. 

7- Procedimentos cognitivos, motores, afetivos e de comportamento, bem como a inclusão. 

8- Participação, avaliação escrita e oral. 

9- Prova escrita e participação. 

10- Assiduidade, pontualidade, atividades, trabalhos, avaliações parciais e globais. 

11- Conteúdo, participação de atividades, trabalhos e análise social. 

12- Comportamento, prova, trabalho. 

13- Avaliação escrita e observação da atuação do aluno em sala. 

14- Avaliações escritas, trabalhos didáticos e participação. 

15- Assiduidade, comportamento, participação, organização e avaliação escrita. 

16- Testes objetivos e subjetivos, trabalhos de pesquisa, participação e desempenho em 

atividades extraclasse. 

 

Assertiva 6: As avaliações em larga escala contribuem para a melhoria do sistema 

educacional e do processo de ensino e aprendizagem. 

 

1- É apenas mais uma forma de se ter um resultado geral do nível das escolas públicas. 

2- Tem o objetivo de estimular, de proporcioná-los a sair da mesmice e, o melhor, inseri-los 

no mercado de trabalho que almejam. 
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3- Há constantes mudanças com relação às turmas que são avaliadas. Determinadas 

exigências são colocadas e alunos que não são frequentes e fazem a prova. As vivências de 

cada escola são diferentes e não podem ser avaliadas da mesma maneira. 

4- As avaliações em larga escala realizam um trabalho de nivelamento de determinado ano 

escolar, o que contribui para que as escolas busquem realizar suas atividades com a finalidade 

de alcançar um nível adequado nas escalas dessas avaliações. 

5- Avaliar sempre faz com que se melhore cada vez mais a educação. 

6- Se a avaliação em larga escala for utilizada como forma de apoio ao trabalho do professor e 

da escola, sim. Porém, se for utilizada apenas para verificar a aprendizagem dos alunos de 

forma descontextualizada, não será inteiramente eficaz. 

7- Deveriam ser mais discutidas e haver mais debates sobre algumas questões, mas dão uma 

boa contribuição.  

8- Através das avaliações percebemos o nível de aprendizagem dos educandos e observamos 

nosso ensino. 

9- Direcionam as escolas em busca de tais competências e habilidades nas disciplinas. 

10- O sistema é falho. 

11- Muitas escolas preparam os alunos especificamente para determinadas avaliações, em 

busca de resultados positivos que nem sempre mostram realmente o conhecimento do 

educando, deixando muitas vezes de trabalhar conteúdos importantes para o mesmo. 

12- Serve para analisar o colegiado como todo. 

13- Os resultados das avaliações de larga escala deveriam ser consequência e não, objetivo. 

Assim, ela acaba formando alunos para acertar questões, treino, esquecendo da aprendizagem. 

14- Avaliam Português e Matemática e esquecem as outras áreas do conhecimento. 

15- Auxiliam os gestores a montar estratégias para solucionar as falhas e manter os pontos 

positivos. 

16- Em nosso país, essas avaliações, assumiram o papel de parâmetros para a determinação 

dos conteúdos a serem ministrados, quando deveriam ser, apenas, verificadores de 

aprendizagem. 

 

Assertiva 7: Avaliações externas, como o SPAECE, alcançam sua finalidade no Ensino 

Médio. 

 

1- Muito se tem trabalhado nesse sentido. Ainda não se chegou a um resultado satisfatório 

comparado a outros estados e em nível de país.  

2- Por ter um respaldo considerável, tanto no grupo docente e discente, a mobilização escolar 

é quase unânime. 

3- Alguns alunos não têm uma boa compreensão leitora ou não se dedicam à prova e nem 

sempre será esse resultado que determinará seu sucesso profissional. Há outras descobertas 

durante o Ensino Médio. 

4- O objetivo das avaliações externas é aferir a validade das estratégias pedagógicas adotadas 

no que concerne à efetiva aquisição das competências e habilidades alcançadas para cada ano 

escolar. 

5- Deve-se ter outras metodologias de avaliações. 

6- O SPAECE é uma das mais importantes avaliações do estado, mas acredito que ela deve 

ser mais próxima da realidade escolar para que realmente possa ser uma ferramenta de ensino-

aprendizagem. 

7- Com relação a números percebemos melhoras, em relação à verdadeira aprendizagem o 

caminho ainda é longo. 

8- Essas avaliações, muitas vezes, quando não tem o propósito de realização por parte do 

educando, pode mascarar um resultado fiel do quanto um aluno tem conhecimento. 
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9- Busca contemplar as competências e habilidades dos assuntos abordados em sala de aula 

pelo professor. 

10- Existe muita maquiagem nos resultados. 

11- No Ensino Médio somos orientados a preparar os alunos para ENEM e vestibulares e 

assim como os alunos nos sentimos um pouco perdidos em inserir o SPAECE dentro dessa 

dinâmica, já que são avaliações bem diferentes. 

12- Tem um objetivo a alcançar para cada escola. 

13- Avaliações escritas não contemplam as razões que dificultam a aprendizagem. 

14- Muitas escolas deixam de trabalhar os conteúdos das outras áreas para se dedicarem 

apenas a Português e Matemática. 

15- No Ensino Médio, os discentes têm por objetivos o ingresso no ensino superior e se 

dedicam a vestibulares. No entanto, o nível do SPAECE é bem diferente ao dos vestibulares. 

16- Elas acabam por estreitar o campo de estudo assim como tornar superficial o mesmo, pois 

elas tratam, quase de forma mecânica, as abordagens dos assuntos. 

 

Assertiva 8: É relevante os alunos serem submetidos regularmente a processos de 

avaliação em larga escala. 

 

1- Sem avaliação não temos como comprovar os atrasos ou avanços na educação. 

2- O estímulo contagiante aos alunos é bastante notório e com retorno plausível.  

3- Uma maneira de estarem sempre se autoavaliando, é uma forma de prepará-los para 

diversas situações que irão ser enfrentadas para a vida profissional. 

4- Os processos de avaliação em larga escala configuram um parâmetro a ser alcançado de 

acordo com as habilidades essenciais para cada ano escolar. Esses mecanismos de avaliação 

devem ser realizados para uma efetiva verificação da aprendizagem. 

5- Ajuda na aprendizagem dos alunos, mas os condiciona muito. 

6- A avaliação em larga escala é necessária, importante e imprescindível, porém a 

regularidade deve ser revista, já que os alunos passam por inúmeras avaliações durante o ano 

e todas diversificadas, o que pode acabar gerando stress e pressão nos educandos. 

7- Importante para nortear todo o processo. 

8- Cada período do ensino tem objetivos e metas para alcançar e observamos por meio de 

avaliações regulares. 

9- Direciona avaliações significativas da aprendizagem do aluno. 

10- Hoje as escolas estão treinando seus alunos para atingirem resultados. 

11- São muitas as avaliações e percebemos que os educandos não valorizam, não as veem 

como importantes para sua formação ou aprovação. 

12- Para ver a evolução dos alunos. 

13- Os processos de aprendizagem e de avaliação são complexos. O problema é o excesso de 

prova escrita. 

14- Já que o conhecimento é dinâmico, é sempre bom saber o nível da turma para depois 

nortear os trabalhos pedagógicos. 

15- Através dessas avaliações as escolas podem tomar algumas medidas de intervenção 

positiva. 

16- A vantagem é ter, periodicamente, uma avaliação dos conhecimentos básicos com fins de 

planejamento pedagógico. Por outro lado, corre-se o risco de torná-la a finalidade para os 

conteúdos ministrados, e não a construção do conhecimento matemático.  

 

Assertiva 9: O SPAECE é a única maneira de verificar de forma eficaz a aprendizagem 

dos alunos. 
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1- Há muitos alunos que não se dão bem no SPAECE, mas têm um ótimo perfil quanto à 

aprendizagem em sala de aula. 

2- A aprendizagem é um processo de longo caminho, não se resumindo à realização de uma 

prova. 

3- Há outras habilidades. Cada aluno desenvolve habilidades e competências diferenciadas 

que podem ser aproveitadas e conduzi-los a um caminho promissor. 

4- Existem muitas formas de avaliação eficientes. Não se pode restringir e nem comparar as 

diferentes estratégias de observação. 

5- Há inúmeras possibilidades de se avaliar, o SPAECE é só mais uma. 

6- Várias avaliações de larga escala ou não podem ser instrumentos de verificação da 

aprendizagem, inclusive formas como seminários e trabalhos; além de provas discursivas e até 

mesmo o ENEM. 

7- Devemos utilizar indiscutivelmente outros mecanismos. 

8- Avaliações escolares e extraescolares também. 

9- Temos outras avaliações que tem finalidades de verificar uma aprendizagem significativa. 

10- A melhor maneira é a observação do professor.  

11- Um aluno pode ter muitas habilidades que não conseguem ser expostas em uma prova de 

Português e Matemática. 

12- É uma ótima ferramenta. 

13- Há outros métodos de avaliação que devem ser explorados. 

14- A melhor maneira seria avaliar também as outras áreas do conhecimento. 

15- Existem outras avaliações mais eficazes. 

16- O SPAECE é uma maneira dentre outras possíveis. Acredito que haja maneiras mais 

adequadas, como o ENEM, por exemplo. 

 

Assertiva 12: O currículo desta escola foi alterado em virtude dos resultados do 

SPAECE. 

 

1- Não vejo alteração. Segue-se muito o trabalho repetitivo dos anos anteriores.  

2- Tanto no desenvolvimento programático dos conteúdos, como na metodologia a ser 

desenvolvida em sala. 

3- Acontecem alterações para melhorar a compreensão leitora dos alunos. Aulas mais focadas. 

4- Trabalho direcionado aos conteúdos exigidos pelo SPAECE. 

5- Sem justificativa. 

6- O SPAECE não é a principal ferramenta para formulação ou reformulação do currículo, 

mas a escola faz as adaptações necessárias para que os descritores sejam trabalhados. 

7- Não deve fugir da Base Comum, há alunos com interesse em vestibular e ENEM. 

8- Tentamos sempre adequar às necessidades de aprendizagem. 

9- Temos um plano de intervenção junto às disciplinas estabelecidas pela escola. 

10- Existe uma política de treinamento para atingir bons resultados. 

11- Buscamos sempre trabalhar em equipe e quando um desafio nos é imposto, fazemos o 

melhor para alcança-lo. 

12- Sim. 

13- Mesmo não sendo no papel, na prática, toda a escola se volta para a avaliação, em 

especial, na véspera. 

14- A escola teve uma visibilidade maior com a premiação desses alunos. 

15- O currículo foi alterado em virtude de outros fatores. 

16- Foi mantido o conteúdo programático, bem como o cronograma dos mesmos, porém a 

ênfase nos assuntos foi feita considerando a matriz do SPAECE. 
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Assertiva 14: Os resultados dessas avaliações contribuíram com seu trabalho em sala de 

aula. 

 

1- Não se muda de uma hora para outra. Com resultados é possível avaliar melhor a nossa 

conduta como professor. 

2- Tornando-me mais conhecedora de novas metodologias e recursos de apoio. 

3- É uma forma de ver o resultado do trabalho e mudar concepções. 

4- Os resultados das avaliações proporcionaram a elaboração de um perfil dos alunos, o que 

contribuiu para elaboração de atividades realizadas em sala. 

5- Através do direcionamento dos conteúdos e reforço individual. 

6- O professor está sempre em processo de mudança e aprendizagem para melhor trabalhar 

com os nossos alunos. 

7- Número alto de alunos complica para perceber mudanças, porém alguns alunos mudaram 

de foco e melhoraram muito no 3ºano. 

8- Direciona meus conteúdos, voltando para carência dos educandos. 

9- Com o crescente resultado da escola e o professor motivado para o melhor trabalho em 

sala. 

10- Tive que mudar a maneira de ensinar. 

11- O resultado positivo de qualquer avaliação torna o ambiente escolar mais agradável. 

12- Sim. 

13- Como o SPAECE tem conteúdo de base, os alunos têm melhores desempenhos em sala, 

como atenção e entendimento. 

14- Serviu para motivar os alunos a ganhar a premiação, já que os colegas conseguiram, eles 

também seriam capazes. 

15- Com os resultados aparecendo, fez com que eu trabalhasse com mais intensidade, no 

sentido de melhorar cada vez mais.  

16- Os resultados me fizeram repensar as metodologias de resolução de problemas 

apresentadas em sala.  

 

Assertiva 15: Os dados gerados pelo SPAECE, no período de 2013 a 2015, promoveram 

o incremento de políticas públicas estaduais voltadas ao Ensino Médio. 

 

1- O Estado quer números e isso especula o processo ensino-aprendizagem, onde o governo 

inventa novas metodologias que muitas vezes não faz efeito. 

2- Propostas pedagógicas inovadas, trabalhadas com propósitos. 

3- A preocupação com os resultados gera mobilizações para elevação dos mesmos. 

4- Um dos objetivos principais do SPAECE é fornecer informações para o monitoramento de 

políticas públicas.   

5- Há constantes reformas nas políticas públicas estaduais voltadas para melhoria dos 

resultados. 

6- As políticas públicas, verbas e projetos, foram ampliadas por conta dos bons resultados 

conquistados pela escola. 

7- Os investimentos tem aumentado, um ponto positivo. Sem investimento não se consegue 

muita coisa. 

8- Tornou-se norteadora de metas no Ensino Médio. 

9- Empenho em motivar o aluno a ter um melhor desempenho. 

10- Não sei responder.  

11- Verificamos algumas melhorias ainda que tímidas, esperamos mais por ser uma avaliação 

tão valorizada pelo governo. 

12- Sim. 
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13- Uma série de projetos e premiações são as principais. 

14- Não tenho conhecimento sobre o assunto. 

15- Há uma divergência entre SPAECE e outras avaliações, pois o nível de complexidade é 

bem diferente. 

16- Houve incentivo e facilitação de formação continuada para os professores através do 

Programa Aprender pra Valer. 

 

Assertiva 16: A aplicação da metodologia Jovem de Futuro auxiliou a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem nesta escola.  

 

1- A metodologia Jovem de Futuro é mais uma forma de se chegar a um resultado mais 

rápido, já que há um professor empenhado para cada turma.  

2- Bastante. Os alunos se desenvolveram, enfrentaram a timidez. Criou uma ampla 

oportunidade, dando voz e vez ao corpo. 

3- Bom projeto. Trabalhou no desenvolvimento da compreensão leitora com auxílio de 

pessoas para apoiar e desenvolver as metas. Porém são inovações que não acontecem 

realmente por atraso do próprio governo e por não permanecer, sempre há mudanças. 

4- Foi uma ferramenta dinâmica e eficaz, que possibilitou um crescimento considerável na 

aprendizagem dos alunos. 

5- Há ações que, na minha opinião, não interferiram nos resultados obtidos. 

6- Houve um maior acompanhamento das turmas nos três anos do Ensino Médio, melhorando 

todo o processo. 

7- Na prática acho que faltou muita coisa acontecer. 

8- Em prática, foi falha nos seus propósitos. 

9- Observa-se que houve um rendimento melhor por parte da comunidade escolar. 

10- Houve muita divulgação e cobrança e pouco apoio do governo. 

11- Percebi um grande envolvimento dos alunos em todas as atividades, fazendo com que os 

alunos se sentissem valorizados. 

12- Sim. 

13- O projeto investiu em monitoria, os demais projetos não tiveram incentivo financeiro. 

14- Nossa escola foi uma das pioneiras em aderir esse projeto, como era novidade, talvez 

ficou algo a desejar em relação ao processo de ensino e aprendizagem. 

15- No início do programa aconteceram algumas mudanças positivas, como tutoria, aulas 

voltadas ao SPAECE. Por fim, houve um desligamento e o programa entrou em decadência. 

16- Os projetos que foram aplicados contribuíram, mesmo que parcialmente, para a melhoria 

do desempenho dos alunos. 

 

Assertiva 18: Há relação entre a política de responsabilização do Prêmio Aprender pra 

Valer e a motivação dos alunos para a realização do SPAECE. 

 

1- É dever de todos fazer cumprir o papel de educador para se ter resultado surpreendente, não 

só de uma área. Há muito o que se fazer ainda. 

2- Divulgação, empenho, mudanças de metodologias, foco, indiscutivelmente uma relação 

viva. 

3- Vejo alguns alunos realizando a prova por obrigação e não por motivação ou objetivo 

pessoal. 

4- A dinâmica da escola é condicionada ao SPAECE. São realizadas atividades de 

sensibilização do alunado sobre a importância dessa avaliação. 

5- Essa premiação faz com que os alunos se motivem. 
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6- Esse prêmio serve de inspiração e motivação para muitos alunos, visto que levanta a 

autoestima, através do reconhecimento de resultados. 

7- A premiação incentiva o aluno para participar e se preparar melhor para prova e assim o 

resultado no geral vai melhorando. 

8- Total relação. 

9- Ambos têm a finalidade de investir na educação. 

10- Não sei responder. 

11- Seria bom que mais alunos fossem motivados a participar. 

12- Sim. 

13- O número de alunos que objetivam o prêmio ainda é pequeno. Contudo, saber do prêmio 

causa uma euforia em alguns. 

14- A escola incentivou muito os alunos para terem um bom desempenho no SPAECE. 

15- Não aconteceu esse elo entre esses programas. 

16- Apesar da política de responsabilização contribuir positivamente, parece-me que isso é 

desconhecido quase que totalmente por agentes do processo envolvido na avaliação 

(SPAECE). 

 

Assertiva 19: Que sugestões você apresenta para melhorar a aprendizagem dos alunos 

de Ensino Médio da rede pública, em especial, desta escola? 

 

1- Ter mais aulas de campo, fazendo com que o aluno se interesse mais pelo estudo. As aulas 

são tradicionais e sem atrativos para os nossos jovens. 

2- Um trabalho de sensibilização inicialmente para obter resultados positivos. Ao criticarmos 

os nossos alunos temos consciência da realidade e triste nível de vida deles. Não podemos 

exigir algo de alguém que não tem. 

3- Redução do número de alunos nas salas, aulas de reforço e criação de mais incentivos 

(premiação) para os melhores alunos. 

4- Incorporação de projetos que busquem a valorização da subjetividade dos educandos, além 

de estratégias para tornar o currículo mais atrativo. 

5- Atendimento individualizado, atividades que fortaleçam o protagonismo juvenil, células de 

aprendizagem.  

6- A mudança teria que ser em todo o sistema educacional brasileiro. Estruturar melhor as 

escolas, valorizar o profissional, reformular o currículo para tornar a escola mais atraente para 

o aluno do século XXI. Para esta escola, mais tecnologia a disposição e um plano de aula mais 

diversificado, com mais possibilidades. 

7- Disciplina; diminuição do número de alunos; um resultado mais preciso do aluno ao final 

do ano; formação continuada dos professores; aulas mais diversificadas; melhores recursos 

didáticos; maior participação da família e um currículo que faça sentido para o aluno. 

8- Mudar o sistema de aprovação e reprovação. 

9- Motivação por parte do corpo docente e aprimoramento pedagógico. 

10- Processo seletivo para ingressar no Ensino Médio. 

11- A escola tem uma proposta boa, mas nem sempre consegue colocar em prática, pois 

muitos alunos não têm objetivos, nem base familiar, eles não sabem o que fazem aqui e nem a 

importância do ensino. 

12- A nota de recuperação final do aluno vinculada a nota do SPAECE. Cada aluno tem uma 

meta. 

13- Diversificar as aulas, focando em aprendizagem e avaliação construtiva, em que o aluno 

reflita sua prática. 

14- Trabalhar o social das famílias. A escola é grande, alunos diversos com problemas sociais. 
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15- O trabalho deve ser iniciado no ensino fundamental com ênfase no ENEM e nos 

vestibulares. No Ensino Médio deve-se intensificar o trabalho. 

16- Incentivar e ofertar a formação continuada dos professores e debruçar-se sobre o conteúdo 

programático com ênfase aos mais importantes para a vivência cidadã. 

 

Assertiva 20: A gestão acompanhou o planejamento e a execução das ações pedagógicas 

desta escola no período 2013-2015.  

 

1- Sempre houve acompanhamento. Às vezes foge um pouco do que se planejou. 

2- Sim, o empenho desenvolvido sempre vem através de suas sugestões de trabalho. 

3- Gestão comprometida com a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

4- A gestão foi bem atuante no acompanhamento dos planos e forneceu sugestões para uma 

melhor execução das aulas. 

5- O núcleo gestor acompanhou e monitorou todas as ações desenvolvidas. 

6- A gestão sempre foi muito atuante, acompanhando, orientando e fornecendo subsídios para 

professores e alunos. 

7- Somos bem acompanhados e cobrados. 

8- Período de grande apoio pedagógico. 

9- Sempre com um direcionamento sobre as ações desenvolvidas na escola. 

10- Houve muito empenho para atingir as metas. 

11- A gestão é sempre muito presente. 

12- Sim. 

13- Diretor e coordenadores estão sempre direcionando as práticas. 

14- A coordenação fazia todo o acompanhamento com os professores durante os coletivos de 

cada área. 

15- A gestão montava as estratégias a serem seguidas e acompanhava as aplicações em sala de 

aula diariamente. 

16- Houve reuniões de alinhamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas. 

 

Assertiva 21: Tanto a gestão quanto os professores desta escola utilizaram os resultados 

do SPAECE para planejar ações, que visassem à melhoria da aprendizagem dos alunos 

no período de 2013-2015. 

 

1- Sempre se planeja ações com resultados obtidos das avaliações do SPAECE e de outras 

avaliações (ENEM, simulados, etc.). 

2- Bastante utilizados, através de questões de conteúdo idêntico, tornando os alunos seguros 

do assunto. 

3- Através dos resultados foi feito um plano de ação para evolução dos resultados. 

4- Os resultados serviram de base para a formulação das práticas pedagógicas a serem 

adotadas, trabalho direcionado aos descritores com maior incidência de erros cometidos. 

5- Todas as ações foram planejadas baseadas nos resultados. 

6- Planos são traçados e estratégias para melhor trabalhar os conteúdos, visando uma maior 

aprendizagem dos alunos. 

7- Não só SPAECE, mas também outros processos avaliativos. 

8- As ações, o planejamento pedagógico sempre tenta suprir as necessidades educacionais do 

educando para qualquer avaliação. 

9- As ações da escola estão agrupadas com as avaliações estabelecidas pelas políticas públicas 

educacionais. 

10- Foi uma cobrança e um planejamento em conjunto. 

11- Todos nós buscamos obter resultados positivos. 
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12- Sim, as metas foram definidas através dos resultados. 

13- Os resultados são base para intensificar, ou não, os trabalhos do ano seguinte. 

14- Hoje em dia, como o que conta são os números, acredito que todas as escolas públicas 

planejam suas ações para obter um bom desempenho no SPAECE. 

15- A partir dos resultados, aconteceram algumas ações visando à melhoria. 

16- Várias ações foram desenvolvidas pela gestão e pelos professores para melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

 


