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RESUMO 

 

SIQUEIRA, Valéria A. de S. Avaliações internas e externas: concepções, tensões e 

articulações no trabalho avaliativo. 2017. 305 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

Nas últimas décadas, observamos que o debate sobre a qualidade do ensino público 

intensificou-se e incorporou como um de seus aspectos centrais os resultados obtidos por alunos 

em avaliações externas, especialmente no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A 

centralidade obtida por essas avaliações ensejou discussões, notadamente na literatura da 

avaliação educacional, sobre a pertinência de sua aplicação e possíveis influências sobre o 

currículo e sobre o trabalho docente. Entretanto, ainda não se tem uma apreensão mais detalhada 

dos efeitos dessas avaliações no interior das escolas. Nesse sentido, desenvolveu-se uma 

pesquisa com o objetivo de apreender influências das avaliações externas nas concepções dos 

professores sobre avaliação educacional, considerando que essas concepções constituem um 

fator relevante para o trabalho docente. Foi observado, ao longo de mais de dois anos de 

investigação em uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP), rede 

exposta a grande quantidade de avaliações externas, que a influência dessas avaliações no 

cotidiano escolar se dá de modo complexo, não sendo consequência automática de orientações 

oficiais, mas, antes, trata-se de uma influência dependente de vários fatores, com efeitos 

diversificados que, para o caso de algumas avaliações externas, chegam a ser nulos. Um desses 

efeitos, por hipótese, se dá nas concepções que os professores têm sobre avaliação educacional, 

o objeto desta investigação, sem desconsiderar que essas concepções também pesam para a 

incorporação das avaliações externas às atividades pedagógicas. No contexto pesquisado, 

mesmo considerando a pressão por resultados exercida pela Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo (SME-SP) ou pelo Ministério da Educação (MEC), com destaque para o Ideb, não 

se verificou que as avaliações externas estejam dominando o trabalho escolar e as concepções 

de avaliação educacional dos professores. Utilizando como método de pesquisa a triangulação 

de dados, pudemos inferir concepções de avaliação educacional dos professores e identificar 

algumas implicações das avaliações externas sobre as mesmas; pudemos, também, constatar 

que essas concepções ainda precisam ser problematizadas por conta das consequências sobre a 

aprendizagem e o sucesso escolar dos alunos. Concluímos que os efeitos mais aparentes 

decorrem, ainda sem estabelecer um condicionamento do trabalho pedagógico, das iniciativas 

municipais de avaliação externa. A complexidade do cotidiano escolar e o protagonismo que 

certas concepções de avaliação educacional teriam sobre as formas de agir dos professores, nos 

obrigam a resistir ao discurso que considera a escola um ambiente estático, que recebe 

passivamente influências externas, ainda que sob a forma de orientações oficiais, ignorando a 

diversidade de concepções que coabitam esse espaço e que detêm um protagonismo sobre as 

práticas ali desenvolvidas. A pesquisa desenvolvida na Emef Sol Nascente lançou luzes sobre 

as influências exercidas pelas avaliações externas no cotidiano escolar e mostrou que são mais 

complexas do que apontam certos discursos reducionistas. 

 

Palavras-chave: Avaliação educacional. Avaliações internas. Avaliações externas. 

Concepções de professores. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SIQUEIRA, Valéria A. de S. Internal and external assessment: concepts, tensions and 

articulations in the assessment work. 2017. 305 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

Over the last decades, the debate about the quality of public education has enhanced and 

absorbed as a central aspect the results achieved by students in external assessments, especially 

in the Basic Education Assessment System (Saeb). The key role played by this kind of 

assessment gave rise to discussions, notably in the literature of educational assessment dealing 

with the adequacy of its application and possible influences onto the curriculum and teaching. 

However, the effects of such assessments within the schools has not yet been captured. Thus, 

this study had the purpose of learning the influences of the external assessments onto the 

concepts teachers have about educational assessment, considering that these notions are a key 

factor in a teacher´s work. Over more than two years of research in a school belonging to the 

Education System of the City of São Paulo (RME-SP), a network of schools exposed to a great 

deal of external assessments, I observed that the influence of such assessments in the school´s 

everyday routine happens in a complex manner, and it is not an automatic consequence of 

official guidance but rather a influence dependent on several factors with a variety of effects 

which, in this case, are sometimes null. One of these effects, as an assumption, lies in the 

concepts teachers have about educational assessment, which is the scope of this investigation, 

notwithstanding that these concepts are also crucial to assimilate the external assessments to 

pedagogical work. In the context of this study, even if the pressure for results exerted by the 

São Paulo City Education Authority (SME-SP) of by the federal Education Department (MEC), 

with an emphasis to Ideb, it was not found that the external assessments are prevailing over 

school life and the concepts of educational assessment held by the teachers. Using data 

triangulation as a research method, I could deduce the concepts teachers had of educational 

assessment as well as identify some implications of external assessments onto those notions; I 

could also find that these concepts need to be further problematized due to the consequences 

on student´s learning and academic achievement. I conclude that the most visible effects result, 

even if without conditioning the pedagogical work, from the local initiatives of external 

assessment. The complex nature of the school´s everyday life and the leading role that certain 

concepts of educational assessment play on teaching, compel me to resist the discourse of the 

school being a static environment, which passively receives external influences, even if under 

the form of official guidance; and by doing so, the diversity of conceptions that cohabit in this 

space is ignored as these notions are relevant for the practices that are implemented there. The 

study conducted at the Sol Nascente municipal school shed light on the influences exerted by 

the external assessments onto the school´s daily routine and showed that they are more complex 

than what is held by reductionist discourses. 

 

Key words: Educational assessment. Internal assessments. External assessments. Teachers´ 

concepts. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática desta Tese situa-se no vasto campo da avaliação educacional, mais 

precisamente, no âmbito das avaliações externas. Presentes no país há quase 30 anos, ganharam 

destaque especialmente após a primeira edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), uma iniciativa do governo federal, nos anos 1990, apresentado como uma das respostas 

às condições do ensino ofertado no país, que estaria sem a devida qualidade, e que assumiu 

centralidade e visibilidade teórica e social (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005). 

Gradualmente, essas avaliações assumiram relevância como instrumento de tomada de 

decisão de gestores de redes públicas de ensino, consideradas capazes de contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação (SOUSA; OLIVEIRA, 2010; SOUSA et al., 2000). Tal 

protagonismo é considerado um fenômeno que vários autores (AFONSO, 1998; BARROSO, 

2005; DIAS SOBRINHO, 2002) relacionam à mudança do papel do Estado na educação, um 

reflexo da ampla reforma educacional em curso no período. 

Atualmente configuram-se um elemento estratégico do poder público na promoção da 

melhoria da qualidade escolar, com conexões estabelecidas entre as políticas de avaliação e a 

gestão da educação básica que reverberam no cotidiano de escolas por todo o país. Entretanto, 

apesar de explorações presentes na literatura, entre as quais podemos citar Arcas (2009), Bauer 

(2006), Freire (2008), Horta Neto (2010) e Pimenta (2012), as discussões a respeito dessas 

avaliações e seus possíveis impactos no interior da escola ainda não garantiram um 

entendimento mais sólido sobre esse fenômeno, seja pela ausência ou pela dificuldade de sua 

abordagem empiricamente, seja pela falta de um quadro conceitual consolidado. 

Embora haja uma literatura com aportes sobre possíveis influências e, eventualmente, 

impactos no currículo e no trabalho docente, a exemplo de Díaz Barriga (2008), Esteban (2014) 

e Freitas (2011), há lacunas sobre o que ocorre, efetivamente, no interior das escolas. Nesse 

espectro, devem ser consideradas as concepções de professores sobre avaliação educacional, 

algo que conta com poucas explorações na literatura, salientando a relevância de pesquisas que 

se voltem a esse tema (PAJARES, 1992; THOMPSON, 1992).  

Admite-se que as concepções de professores estão conectadas à prática exercida e 

influenciam, não apenas o fazer profissional, mas também o que professores, em formação 

inicial ou continuada, aprenderão e a maneira como eles aprenderão, conforme ressaltam 

Crahay et al. (2016). Remesal (2011) alerta que as ideias cultivadas pelos professores, entre 

outros aspectos, sobre a natureza das tarefas e os critérios de avaliação acabam por moldar não 
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só sua compreensão, mas, sobretudo, sua prática avaliativa. Essas ideias vão se formando ao 

longo de toda a trajetória de vida do professor, sendo influenciadas pela trajetória de sua 

condição como aluno, avaliado permanentemente desde seu ingresso na escola, tendo sequência 

na formação inicial e na formação continuada. Ademais, encontram-se marcadas por fatores 

políticos, sociais e, destacadamente, por aqueles relativos à rede ou à escola na qual trabalhe.  

Ainda no que se refere à atuação profissional, tem-se o que Alavarse (2013a) denominou 

de “paradoxo docente”, ao indicar que o professor, de quem se exige para o exercício 

profissional uma formação específica inicial, em curso de licenciatura, para dominar 

conhecimentos que serão necessários em seu trabalho futuro, é um avaliador profissional, sem 

ter, entretanto, acesso a conhecimentos de avaliação educacional, tampouco receber preparação 

para tanto. Disso resulta que suas ações de avaliação se amparam, então, menos em 

conhecimentos específicos do que nas próprias experiências acumuladas ao longo de toda a 

trajetória escolar e profissional. Não se trata, evidentemente, de condenar suas vivências, mas 

de sublinhar as limitações do aprendizado daí decorrente. 

Nesse sentido, a pesquisa que originou esta Tese está inserida no quadro de acentuada 

expansão das avaliações externas e no debate que versa sobre o uso dos resultados dessas 

avaliações como indicador de qualidade e suas influências sobre o currículo e o trabalho docente 

(GATTI, 2014; MADAUS, 1988; SANTOS, 2013; SOUSA, 2003; SOUSA; ARCAS, 2010; 

STECHER, 2002; VEIGA-NETO, 2013). 

Ponderando sobre a atual difusão de iniciativas de avaliação promovidas por redes 

estaduais e municipais de ensino, as tensões anunciadas pela literatura e, ainda, a lacuna 

apontada por estudos mais recentes acerca das reais influências e/ou efeitos dessas avaliações 

sobre a organização do trabalho escolar (FREITAS, 2014; FREITAS; MACHADO, 2013; 

PIMENTA, 2012), consideramos pertinente um estudo que se voltasse ao interior de uma 

escola, procurando apreender tais influências, identificando-as e delimitando-as no intuito de 

contribuir com a produção do conhecimento na área. 

Definida uma escola com forte presença de avaliações externas e tendo como objeto as 

concepções de professores sobre avaliação educacional, colocou-se como questão de pesquisa: 

Há marcas das avaliações externas nas concepções dos professores sobre avaliação 

educacional? Em caso afirmativo, quais seriam essas marcas?  

A busca por marcas das avaliações externas, notadamente no contexto delimitado, 

contribuiu para o avanço do conhecimento numa questão candente, de modo que, o 
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entendimento sobre como se dão efetivamente essas marcas, poderá conduzir a ações de 

formação em avaliação educacional. 

Diante do exposto, a Tese que se apresenta é uma síntese dos resultados de pesquisa 

desenvolvida em uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP) que teve 

como objeto as concepções dos professores de ensino fundamental sobre avaliação 

educacional, no contexto de presença, direta e indireta, de muitas avaliações externas e como 

objetivo geral apreender as influências das avaliações externas nas concepções dos 

professores sobre avaliação educacional, admitindo que concepções, por formas mediadas, 

influenciam a prática docente, sobretudo, a prática avaliativa. Como objetivos específicos, 

estabelecemos: 

• Apreender a relação estabelecida entre os professores e as avaliações externas; 

• Captar as concepções de avaliação educacional existentes no interior da 

escola; 

• Identificar os conhecimentos dos professores sobre avaliações externas. 

Como metodologia, levantamos documentos – diários de classe, diários de bordo, 

projeto político-pedagógico (PPP) –; realizamos observações do dia a dia e de momentos 

coletivos como reuniões pedagógicas, reuniões de planejamento, conselhos de classe e reuniões 

de pais; aplicamos questionários, individualmente, em horários alternativos, disponibilizados 

pela equipe gestora, a todos os professores da escola e também às coordenadoras pedagógicas 

(CP) e assistentes de direção (AD); e conduzimos entrevistas para captar o que estaria 

acontecendo no interior da escola em relação às concepções dos professores sobre avaliação 

educacional, considerando o contexto da escola como fonte dessas concepções. 

Como resultados finais, identificamos na escola pesquisada quais avaliações externas 

influenciam o trabalho docente, delimitamos essas influências, evidenciamos lacunas 

formativas dos professores em avaliação educacional, apontamos demandas formativas que 

potencializam o uso dos resultados das avaliações externas e propomos ações que viabilizam o 

conhecimento e a reflexão sobre a própria prática avaliativa a fim de contribuir com o necessário 

diálogo entre ambas as modalidades de avaliações em favor da aprendizagem dos alunos. 

A pesquisa, que buscou compreender o que está se passando no interior de escolas no 

que tange à avaliação educacional no contexto de forte presença das avaliações externas, 

condensou também experiências da trajetória profissional e acadêmica da autora, como 

participação em projetos de avaliação e de formação inicial e continuada de professores, além 
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de disciplinas cursadas, leituras efetuadas e eventos como palestras, seminários, simpósios e 

congressos científicos. 

Ressalta-se que este trabalho decorreu, entre outras fontes, do quadro de pesquisas e 

debates desencadeados no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional 

(Gepave), na Feusp, envolvendo membros de diversas áreas do conhecimento, de graduação e 

de pós-graduação, tanto da USP como de outras universidades, com ampla abrangência e na 

área da avaliação educacional. 

No Capítulo 1, “Avaliação educacional: características, tensões e demandas para o 

campo”, procura-se conceituar a avaliação educacional, expondo as principais referências 

teóricas para execução desta pesquisa, apresentando as características das avaliações externas 

e internas, bem como abordando as principais tensões do campo da avaliação a partir da revisão 

da literatura. 

No Capítulo 2, “O problema de pesquisa e o percurso de sua delimitação e apreensão”, 

descrevemos o processo em torno da delimitação do problema e sua relação de reciprocidade 

com o objeto de estudo, bem como as implicações metodológicas para a investigação, da qual 

resultou esta Tese. 

No Capítulo 3, “Recursos metodológicos para captar concepções”, apresentamos a 

metodologia empregada para apreender concepções dos professores sobre avaliação 

educacional com o objetivo de investigar as influências das avaliações externas sobre essas 

concepções. 

No Capítulo 4, “O contexto da RME-SP e o cotidiano da Emef Sol Nascente”, 

procedemos à caracterização da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP), escolhida 

para realização da pesquisa com informações acerca do sistema de ensino, do Núcleo de 

Avaliação criado na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), bem como as 

características da avaliação externa de iniciativa municipal que vigorou no período de 2007 a 

2012. 

No Capítulo 5, “Achados e suas problematizações”, apresentamos os resultados finais 

da investigação empírica, delimitando, ainda que sem generalização, o tipo de influência que 

as avaliações externas operam na escola pesquisada. 

Por fim, expomos as conclusões da Tese, retomando o debate que originou o trabalho, 

problematizando-o a partir dos achados da pesquisa, apresentando as contribuições teóricas e 

metodológicas deste trabalho e propondo uma nova agenda de pesquisa a partir de sua 



19 

 

finalização. Elencamos, em seguida, as referências nas quais nos apoiamos, os apêndices e os 

anexos.  
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1. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: CARACTERÍSTICAS, TENSÕES E DEMANDAS 

PARA O CAMPO 

 

Com vistas a indicar a difusão e multiplicidade de ideias acerca da avaliação 

educacional, este capítulo apresenta algumas definições a partir de uma revisão não exaustiva 

da literatura, organizando uma linha do tempo das principais tendências desta área do 

conhecimento. A avaliação educacional tem sido amplamente abordada e debatida no cenário 

nacional e internacional. Dessa forma, torna-se um desafio e, ao mesmo tempo, uma 

necessidade, estudar e compreender o conhecimento produzido historicamente a fim de 

contribuir com a problematização, renovação e ampliação do pensamento a respeito da 

avaliação educacional. 

 

1.1. Conceituando a avaliação educacional 

 

Ademais da avaliação educacional ser um tema recorrente no debate educacional, 

incluindo seu emprego para a tomada de decisões, como salientou Vianna (1995), mantém 

relação com distintas ciências, entre as quais a psicologia, a psicometria, a sociologia, a 

antropologia e a economia, levando à adoção de diferentes enfoques metodológicos. Desde a 

década de 1990, no Brasil, intensificou-se o debate relacionado à avaliação educacional, 

motivado pela presença das avaliações externas que adquiriram centralidade na agenda política, 

com novas implicações para escolas públicas. Isso alimentou diferenças e divergências em 

torno da conceituação da avaliação educacional como asseguram Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004). 

Sabe-se ainda que o ato de avaliar não é exclusividade do campo educacional, embora 

seja um tema recorrente, com vários desdobramentos e conexões e bastante valorizado na 

produção acadêmica na área das ciências humanas. Trata-se de uma ação constante na vida em 

sociedade, inerente ao próprio homem, portanto, constitui um fenômeno social e historicamente 

constituído, respondendo, direta e indiretamente, a necessidades políticas, sociais, econômicas, 

tecnológicas e até ideológicas.  

Apesar da afirmação de Dias Sobrinho (2002, p.15) de que a avaliação é 

"plurirreferencial, [...] complexa, polissêmica e tem múltiplas e heterogêneas referências", e 

amparados ainda, nas contribuições de Lukas Mujica e Santiago Etxeberría (2009) que 

identificaram mais de uma centena de definições para avaliação educacional, constatações que 
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indicam um campo longe de consensos, consideramos necessário o esforço de delimitação 

conceitual para o desenvolvimento desta Tese com o propósito de contribuir com o 

entendimento acerca do tema, ainda que sem pretensões de sua superar vários impasses. Vale 

ressaltar que na literatura vários trabalhos evidenciaram essa situação (DIAS SOBRINHO, 

2005; HADJI, 2001; HOFFMANN, 2000, 2005; LUCKESI, 1990, 1998, 1999; LUDKE; 

MEDIANO, 1994; PERRENOUD, 1999; RABELO, 2009; SAUL, 1995; SOUSA C. P., 1993; 

SOUSA, S. M. Z. L. 1991, 1997; VASCONCELLOS, 1998a, 1998b). 

Para Dias Sobrinho (2005, p. 15), trata-se de um campo complexo, perpassado por 

vários referenciais, e de um processo permeado de poder, de interesses, de contradições, de 

modo que  

[...] toda avaliação opera com valores, nenhuma avaliação é desinteressada e 

livre das referências valorativas dos distintos grupos sociais. Toda avaliação 

se funda em alguns princípios, está de acordo com determinadas visões de 

mundo e busca produzir certos efeitos, ainda que esses pontos de partida, 

ideologias e objetivos nem sempre estejam claramente explicitados. 

 

A constatação de Dias Sobrinho (2005, p. 17) é de que a avaliação não é um campo 

neutro, mas uma ação que revela uma visão de mundo, “uma cultura plural inscrita em sistemas 

dinâmicos de comunicação e de práticas sociais”, assim como Afonso (2005, p.19) observa que 

“as funções da avaliação têm que ser compreendidas no contexto das mudanças educacionais e 

das mudanças econômicas e políticas mais amplas”. 

Ademais da complexidade do campo da avaliação, historicamente, os estudos na área 

remontam ao início do século 20, sendo o foco dos primeiros estudos a avaliação da 

aprendizagem. Observa-se que a avaliação é tomada, inicialmente, como medida, com base 

especialmente na área da psicologia, sendo o recurso metodológico a psicometria, com estudos 

voltados particularmente para a mensuração de mudanças do comportamento humano. A 

avaliação denominada avaliação cognitiva, proposta por Robert Thorndike, trouxe relevância 

aos testes e medidas educacionais, o que resultou, nos Estados Unidos, em testes padronizados 

para medir habilidades e aptidões dos alunos. Nesse período, a ênfase na neutralidade e 

objetividade ofuscou a necessidade de se pensar proposições que superassem a avaliação com 

sentido de verificação do desenvolvimento escolar (SOUSA, 1991). 

Apresentando um panorama das principais tendências no campo da avaliação ao longo 

do século 20, Vianna (1989) mostra que entre os anos 1930 e 1940 a principal influência foi a 

teoria proposta por Ralph Tyler, baseada, sobretudo, numa concepção de avaliação como 

mecanismo de comprovação da consecução de objetivos propostos, uma forma de validar 
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pressupostos em que se baseariam os programas curriculares. Nos anos 1950 e 1960, o foco foi 

a avaliação na totalidade do âmbito escolar, considerando outros fatores, além do rendimento 

dos alunos, para a consecução do programa educacional. Nesse período, prossegue Vianna 

(1989), há contribuições de Cronbach e Scriven, que agregaram à definição de avaliação, 

respectivamente, a ideia da tomada de decisão e de uma abordagem avaliativa que consistia em 

determinar o valor ou o mérito do que está sendo avaliado. Scriven trouxe ainda a noção de 

avaliação formativa e somativa - dois conceitos que iriam influenciar sobremaneira o futuro e 

a prática da avaliação, sendo a avaliação formativa aquela que se realiza no decorrer de 

processos em andamento, enquanto a somativa ocorre ao fim de um processo ou programa de 

avaliação e se torna, portanto, indispensável para os usuários de qualquer currículo, programa 

ou material. A década de 1980 representa o período de proliferação de modelos de avaliação, 

baseados no paradigma qualitativo e quantitativo, enquanto os anos 1990 têm como 

característica fundamental uma concepção de avaliação globalizada, formativa e integradora.  

A influência do pensamento norte-americano nos anos 1990 tem continuidade no Brasil 

com as ideias de Stufflebeam e Stake. Stufflebeam trouxe a ideia de uma abordagem racional, 

centrada no planejamento com vistas à tomada de decisão, segundo a qual o poder de decisão 

está nas mãos do avaliador, sendo empregado para aprimorar e não para provar. Stake, por sua 

vez, dedicou-se à avaliação responsiva, voltada à descrição dos sujeitos, o que possibilitou o 

surgimento da avaliação naturalista. Assegura que as abordagens qualitativas e quantitativas se 

complementam e destaca que a avaliação apresenta um lado informal e outro formal, sendo o 

primeiro, dependente, entre outras coisas, de observações casuais e objetivos implícitos, 

enquanto a avaliação formal é dependente de comparações controladas e do uso de testes 

padronizados (CASTILLO ARREDONDO; CABRERIZO DIAGO, 2009; LUKAS MUJIKA; 

SANTIAGO ETXEBERRÍA, 2009; SOUSA, 1991; VIANNA, 1989). 

Outro enfoque de pesquisas em avaliação é a diferenciação entre avaliar e medir. Nesse 

contexto, Hadji (2001) nota que a ideia de avaliação como uma medida dos desempenhos dos 

alunos se encontra solidamente enraizada na mente dos professores, o que dificulta a 

compreensão de que a medida compõe o processo de avaliação, mas não se limita a ela. 

Entendemos que, caso não haja uma mudança de concepção do professor, mesmo que no 

discurso ele assegure desenvolver uma avaliação formativa, no limite, sua prática permanece 

pautada na medida, na quantificação de conhecimento. E, ainda que a medida faça parte do 

processo de avaliação, o julgamento que se faça dessa medida é a expressão de uma maneira 
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específica de conceber o mundo, conforme ressaltou Franco (1991) a respeito das decisões 

tomadas por professores a partir de sua avaliação. 

Vianna (1989, p.19-20) também nos chama a atenção quanto ao equívoco comum de se 

utilizarem os termos medida e avaliação como sinônimos, 

[...] avaliação e medida do rendimento são frequentemente usadas como 

expressões intercambiáveis, e refletem imprecisões no emprego das palavras 

medir e avaliar. 

 

[...] eventualmente, a medida pode levar à avaliação, que, entretanto, só se 

realiza quando são expressos julgamentos de valor. 

 

[...] avaliar é, assim, emitir um julgamento de valor sobre a característica 

focalizada, podendo esse valor basear-se, parcial mas não exclusivamente, em 

dados quantitativos. 

 

Depresbiteris (1991, p. 53-54) também pondera sobre as diferenças entre medir e 

avaliar, recorrendo a Pophan1 (1983) para quem o processo avaliativo inclui a medida, mas não 

se esgota nela, de modo que a medida revela o quanto o aluno possui de certa habilidade, 

enquanto a avaliação informa sobre o valor dessa habilidade. Em seu trabalho, a autora analisa 

ainda os "desvios da avaliação da aprendizagem na prática docente" e elenca como principais: 

1. Seu uso como forma de punição; 2. Sua função meramente administrativa de produzir uma 

nota final; 3. A utilização de notas para fins de comparação e classificação; 4. Seu emprego 

como mera atividade de elaborar instrumentos de medida. 

Além da importância de se diferenciar medida de avaliação, outro fator relevante no 

processo avaliativo é o rigor necessário para o tratamento das informações. Nesse aspecto, 

asseguram Lukas Mujika e Santiago Etxeberría, (2009, p. 91-92), 

[...] A avaliação é o processo de identificação, levantamento e análise de 

informação relevante de um objeto educacional – que poderá ser quantitativa 

ou qualitativa –, de forma sistemática, rigorosa, planificada, dirigida, objetiva, 

crível, fidedigna e válida para emitir juízo de valor baseado em critérios e 

referências preestabelecidos para determinar o valor e o mérito desse objeto a 

fim de tomar decisões que ajudem a otimizá-lo. 

 

A avaliação enquanto campo do conhecimento possui também uma dimensão política 

explorada por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), que esclarecem ser a avaliação uma 

atividade científica, considerando seus métodos, mas igualmente apresenta um caráter político 

quando são ponderados os seus usos. Afonso (2005) acrescenta que a própria escolha de uma 

                                                           
1 POPHAM, William J. Avaliação educacional. Porto Alegre: Globo, 1983. 



24 

 

dada modalidade ou técnica de avaliação pode expressar intencionalidades e orientações 

políticas. 

A questão dos instrumentos avaliativos também constitui um tema nas pesquisas em 

avaliação, seja na forma de sugestões de usos de instrumentos, seja pela contraposição a 

instrumentos tradicionais, como Castillo Aredondo e Cabrerizo Diago (2009) que procedem à 

indicação de técnicas de observação e de instrumentos como prova objetiva, pesquisas, 

entrevistas, evocação, assim como Depresbiteris e Tavares (2009), que exploram a temática por 

meio de uma série de instrumentos diversificados - prova, portfólio, observação, jogos, 

representação de uma situação real, entrevistas e produções de texto e sugerem que os 

instrumentos de avaliação deveriam conter algumas questões que indicassem como o aluno 

seleciona os conteúdos para resolução de um problema, como os representa, os organiza e os 

recupera. Em outro trabalho, Souza, Depresbiteris e Machado (2004) ressaltam que os 

instrumentos deveriam ser construídos de maneira a favorecer não apenas a correção ou 

incorreção das respostas, mas também possibilitar informações sobre como o aluno raciocina. 

Em comum, essas pesquisas mencionam a necessidade de clareza e objetividade sobre o que se 

pretende avaliar, ou seja, qual é o objeto de avaliação. 

Ainda no exercício de conceituação da avaliação, é possível defini-la conforme a origem 

de seus agentes. Nesse sentido, para esta Tese, adotamos o termo avaliação interna para definir 

a avaliação desenvolvida pelos professores e avaliação externa para identificar a avaliação 

realizada por agentes externos à escola. Amparamo-nos na definição utilizada por Castillo 

Arrendondo e Cabredizo Diago (2009, p. 65), para quem as avaliações internas seriam aquelas 

realizadas pelos próprios agentes integrantes do contexto avaliado, como, por exemplo, os 

professores de uma escola, enquanto as avaliações externas caracterizam-se como aquelas cujo 

agente é externo ao contexto avaliado, de modo que “o avaliado e o avaliador são pessoas ou 

instâncias diferentes e são realizadas quando agentes não integrantes habitualmente de uma 

escola ou de um programa avaliam seu funcionamento”. No que concerne à avaliação realizada 

por agentes externos à escola, convivemos com termos apresentados como sinônimos, a 

exemplo de “sistema de avaliação”, “avaliação de sistema”2, ou ainda “avaliação em larga 

escala”. Entretanto, para esta pesquisa adotamos a definição de “avaliação externa” utilizada 

                                                           
2 Bravo (2013) faz uma abrangente abordagem sobre sistema de avaliação e avaliação de sistema, buscando uma 

delimitação conceitual. A escolha por termos como avaliação de sistema ou sistema de avaliação, assim como 

avaliação externa ou em larga escala depende do autor de referência. Nesta pesquisa, utilizamos o termo avaliação 

externa e não nos aprofundaremos na discussão sobre terminologia por não o objetivo do trabalho. 
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por Madaus (1988, p. 86) para quem “programas de avaliação externa são aqueles controlados 

e/ou estabelecidos por uma autoridade externa”. 

Diante do histórico apresentado e da constatação de que o tema avaliação tem vários 

desdobramentos e conexões com uma multiplicidade de sentidos e conceituações, para esta 

pesquisa nos amparamos na definição de avaliação como um processo caracterizado por: 1. 

Julgamento, que envolve medidas, escala, critérios e juízos; 2. Levantamento de informações, 

por meio de técnicas, instrumentos e procedimentos; 3. Decisões que levem a encaminhamentos 

e/ou consequências.  

 

1.2. Avaliação da aprendizagem: tensões na literatura 

 

A centralidade adquirida pela temática das avaliações externas nas últimas décadas, em 

particular, a partir dos anos 1990, trouxe à tona uma série de questionamentos acerca de seus 

desdobramentos nas escolas públicas. Impulsionadas pela Reforma de Estado do período, essas 

avaliações passaram a exercer protagonismo monopolizando discussões acerca do tema 

avaliação educacional, de tal modo que o então debate acerca das práticas avaliativas dos 

professores foi secundarizado e, até mesmo, ignorado. 

É importante frisar que havia, até o final dos anos 1980, um intenso debate a respeito da 

avaliação desempenhada pelo professor, com críticas ao caráter seletivo e excludente com que 

se revestia tal prática, um debate que mobilizou inúmeros pesquisadores na proposição de ações 

para superação dos malefícios de uma prática movida, mais por saberes constituídos pelo senso 

comum e pela experiência como alunos do que por conhecimentos técnicos e pedagógicos, dada 

a escassa formação dos professores na área de avaliação. Resgatar esse debate é fundamental 

para a condução desta pesquisa, uma vez que este foi secundarizado após o advento das 

avaliações externas. Portanto, conhecer as fragilidades da prática avaliativa desempenhada por 

professores pode lançar luzes quanto às possibilidades de intercâmbio entre as avaliações 

externas e internas. 

Se, por um lado, as avaliações externas atendem à complexidade da agenda da reforma 

ditada por organismos internacionais como Banco Mundial e OCDE e necessitam, portanto, 

serem problematizadas, por outro, há um debate inacabado acerca das avaliações internas, 

realizadas pelos professores no contexto escolar e que também impactam no desenvolvimento 

do aluno. Tais práticas, que na literatura eram tratadas mediante a expressão "avaliação da 

aprendizagem", mais recentemente são referidas como "avaliação interna", para se contrapor às 
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avaliações externas, o que já sinaliza uma implicação da inserção das avaliações externas no 

contexto escolar. 

Lembramos que inúmeras pesquisas atestam há tempos as fragilidades dessa prática, 

entre as quais Hoffmann (2000), Luckesi (1990; 1998), Perrenoud (1999), Ribeiro (1990) e 

Sousa (1997) que encontraram nessas práticas avaliativas traços de um projeto pedagógico que 

objetivava excluir, punir, classificar, controlar e/ou estigmatizar os alunos, resultando em altos 

índices de evasão e abandono escolar. 

É fato que as décadas de 1980 e 1990 foram eivadas de pesquisas e produções teóricas 

que denunciavam o caráter antipedagógico do uso das avaliações dos alunos dentro da sala de 

aula e apontavam as fragilidades dos procedimentos utilizados, principalmente, tendo em vista 

a garantia de resultados fidedignos sobre os conhecimentos que incidiam. No entanto, a 

revelação do papel excludente dessa prática tem raízes em décadas anteriores em países como 

França e Espanha, onde as tensões sobre a avaliação dos professores foram também retratadas. 

Pierre Bourdieu, um dos pioneiros na denúncia sobre os usos da avaliação para manutenção das 

desigualdades sociais no interior da escola, recorda as transformações que mudaram o sistema 

de ensino nos anos 1950, quando categorias sociais até então excluídas ascenderam à escola. 

Desmonta, assim, o mito da escola republicana como instrumento de democratização e de 

promoção de mobilidade social. Sua obra desvela os mecanismos de dominação e a função 

conservadora da chamada "escola libertadora", mostrando que, sendo a partida desigual, não há 

justiça, pois a desigualdade é mantida por toda a trajetória escolar. É importante ressaltar que a 

seleção até fins da década de 1950 ocorria fora da escola, numa clara divisão de classes. 

Paradoxalmente, a conquista do acesso desses grupos sociais não significou acesso ao 

conhecimento, pois com o tempo, novas formas de desigualdade foram constituídas. 

Em várias obras que permitem apreender o pensamento de Bourdieu, dentre as quais 

destacamos Bourdieu (2012), Bourdieu e Passeron (2012, 2014) e Nogueira e Catani (2010), 

identifica-se que, no interior da escola, as estruturas sociais seriam mantidas por meio de um 

sistema de classificação que orientaria a apreciação docente. Esse sistema se expressaria por 

meio de uma "taxionomia propriamente escolar" que "distingue (e opõe) qualidades superiores 

como brilho, originalidade, fineza, sutileza, elegância, desenvoltura, de virtudes inferiores – ou, 

até mesmo, 'negativas' – como esforço, seriedade, precisão, modéstia, correção" (NOGUEIRA; 

CATANI, 2010, p. 13). A chamada "exclusão branda", retratada no clássico artigo "Os 

excluídos do interior" revela-nos como a escola foi desenvolvendo mecanismos de eliminação 
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diluídos no tempo, tornando a instituição habitada por excluídos em potencial. Para Bourdieu 

(2012, p. 482) 

[...] depois de um período de ilusão, e até de euforia, os novos beneficiados 

começaram a perceber que não era suficiente ter acesso ao ensino secundário 

para ter sucesso nele, e que não era suficiente ter sucesso nele para ter acesso 

às posições sociais que o secundário abria na época do ensino elitista. 

 

Em "As categorias do juízo professoral", Bourdieu apresenta a avaliação como fruto de 

um dado sistema de classificação que organiza a percepção e a apreciação do professor. Em sua 

análise, tal apreciação é mais favorável à medida que a origem dos alunos é mais elevada, o que 

o leva a acreditar que a origem social se constitui uma vantagem maior no percurso escolar e 

mostra uma estreita correspondência entre a classificação de entrada e a de saída. Para ele, tudo 

ocorre de tal forma "sem jamais conhecer nem reconhecer (oficialmente) os princípios e os 

critérios de classificação social" (NOGUEIRA; CATANI, 2010, p. 195). Embora a maior parte 

de sua obra retrate o panorama de escolas francesas, esta foi muito bem acolhida no Brasil por 

sua semelhança com o contexto brasileiro de ascensão das camadas populares à escolarização. 

Também enfocando o processo de avaliação no interior das salas de aula francesas, 

Bercier-Larivière e Forgette-Giroux (1999) criticam a ausência de um modelo de qualidade nos 

resultados de avaliação das aprendizagens, ao que atribuem os problemas dessas avaliações e 

mostram que as mesmas vêm sendo utilizadas frequentemente para assegurar a disciplina e não 

para acompanhar o desenvolvimento de habilidades superiores de pensamento e 

desenvolvimento de espírito crítico. Propõem o conceito de justiça como critério de qualidade 

dos resultados de avaliação realizado em sala de aula. 

Mais recentemente, analisando os efeitos das avaliações externas sobre a prática docente 

de professores primários de Fribourg, na Suíça, Yerly (2014) investigou as percepções de 

professores sobre essas avaliações por meio de entrevistas com oito profissionais e das respostas 

de outros 300 a um questionário tendo como foco de análise a percepção acerca dos efeitos de 

tais avaliações sobre suas práticas e os fatores que as influenciam. Como resultados, a pesquisa 

revelou que os professores consideram as avaliações externas, geralmente, como “um mal 

necessário”, sendo que parte deles as percebem como benéficas para suas práticas enquanto 

outra parte concebe seus efeitos como nefastos. Por um lado, elas são consideradas importantes 

para o desenvolvimento profissional, contribuindo para as práticas de avaliação somativa e, por 

outro, são consideradas ruins em virtude da pressão que exercem, fazendo com que os 

professores sintam que seu desempenho é mais avaliado que o de seus alunos. A pesquisa 
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aponta que os efeitos das avaliações sobre a prática docente não são dependentes do perfil dos 

professores, mas do tipo da avaliação externa e da percepção dos professores sobre esse 

dispositivo. 

Apoiado no conceito de igualdade de base, Dubet (2008) mostra a pertinência de estudos 

que se debrucem sobre a avaliação no interior da escola, agora no quadro das avaliações 

externas, tendo em vista que essa nova conjuntura traz novos desafios e possibilidades para 

velhas questões, sobretudo para superar a disparidade de resultados verificada ao fim do ensino 

fundamental, conforme encontramos nos dados do Saeb, disponibilizados no sítio do Inep. 

As contribuições de Crahay (1996; 2002; 2009) sobre a concepção de justiça corretiva 

e a Pedagogia do Domínio dos Conhecimentos estão voltadas à questão do insucesso escolar e 

permitem-nos considerar que a avaliação pode gerar insucesso pela heterogeneidade de juízos 

dos professores sendo que, o insucesso e a retenção dos alunos são tributários da classe 

frequentada. Assegura que as provas concebidas pelos professores funcionam como um prisma 

amplificador das diferenças, apoiando sua afirmação em Grisay (1984)3, que confrontava os 

resultados obtidos por uma amostra de alunos em um teste desenvolvido de forma a avaliar com 

rigor o domínio das competências inscritas no programa do 5º ano e um exame feito pelo 

professor. 

Apontando o "poder formativo" da avaliação, Alvarez Méndez (2009, p. 371) ressalta 

que este é presente na narrativa didática, mas se mostra ausente nas práticas da sala de aula. Por 

meio de entrevistas realizadas com professores o autor constatou que o discurso é reduzido a 

fórmulas que mais se prestam a interesses burocráticos e administrativos que à prática 

propriamente dita. Mostra que a ausência de documentos formais a que possam recorrer para 

validar uma avaliação formativa torna nulos os efeitos do discurso de avaliação formativa na 

prática.  

No Brasil, no início dos anos 1990, é expressivo o número de pesquisas que investigam 

as práticas presentes no cotidiano escolar de crianças oriundas de classes populares, como Maria 

Helena Souza Patto, em "A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia", 

que adentra no universo escolar ao desvendar a estrutura da produção do fracasso de inúmeras 

crianças. Mostra um distanciamento na comunicação entre professores e alunos incapazes de 

produzir e compartilhar um significado para a sala de aula. Vozes silenciadas, formação 

insuficiente, crianças obrigadas a permanecer na escola por insistência de pais e sociedade, 

                                                           
3 GRISAY, A. Les mirages de l’évaluation scolaire. Rendement en français, notes et éthecs à l’école primaire? 

Revue de la Direction Générale de l’Organisation des Études, XIX, n. 5, p. 29-42. 
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preconceito docente em relação à origem desses alunos, uma relação que se deteriora 

constantemente impulsionada por avaliações negativas antecipadas por estereótipos. Nesse 

contexto de desigualdade social transportado à escola, operam-se silenciosamente ajustes 

imperceptíveis, mas constantes, por meio de uma avaliação informal que vai acomodando as 

iniciais desigualdades para materializá-las na feição de fracasso escolar, atribuindo ao aluno o 

peso dessa derrota, isentando a escola de sua responsabilidade na violação do direito à educação 

(PATTO, 2010). 

Com o objetivo de apreender o processo da avaliação com base nos valores subjacentes 

à prática docente, Sarmento (1997) procurou captar os condicionantes socioculturais que 

influenciam no estabelecimento de critérios e padrões de avaliação adotados por professores. 

Percebeu que os critérios utilizados se baseiam tanto na própria experiência dos educadores 

como avaliados, quanto no comportamento dos alunos, demonstrando que, na prática avaliativa 

da escola, predominam os valores vinculados ao modelo liberal conservador, ou seja, questões 

vastamente exploradas nos anos 1960, como a função reprodutora da escola, continuam 

presentes no cotidiano escolar. 

Entre as décadas de 1980 e 1990 havia resistência a um modelo de avaliação que 

estabelecesse ações mais sistemáticas de acompanhamento dos alunos. Isso é explicado pela 

rigidez da prática avaliativa corrente retratada como "pedagogia do exame" (LUCKESI, 1999), 

dominada por uma lógica "classificatória e excludente" (VASCONCELOS, 1998b). A literatura 

atentava-se aos prejuízos dessa prática e à necessidade urgente de torná-la uma "prática 

libertadora" (HOFFMANN, 2005). Se, por um lado, tal crítica chamou a atenção aos excessos 

cometidos por professores na avaliação, por outro, inibiu a abordagem de aspectos mais 

técnicos da avaliação na formação docente, sob o argumento de que esta deveria se dar 

processualmente, pela observação do desenvolvimento global do aluno. Essa abordagem, 

difundida como uma perspectiva construtivista de avaliação provocou uma mudança no 

discurso, de modo a privilegiar palavras de ordem como "avaliar o processo" ou "avaliar os 

avanços" do aluno, opondo-se à ideia de avaliação como julgamento. Difundiu-se a ideia de 

que os professores praticavam uma "avaliação classificatória" (HOFFMANN, 2005), que esta 

não dava conta de aspectos, ditos, globais do desenvolvimento do aluno, uma vez que 

desconsiderava as hipóteses dos alunos, reveladas nos erros cometidos por eles nas avaliações. 

Condenava-se o finalismo desse tipo de avaliação que não valorizava os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, condenando-os em "sentenças irrevogáveis", como "juízes 

inflexíveis" (Op. cit., p. 18).  
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A predileção por provas começou a ser questionada, opondo-se provas a práticas mais 

construtivistas, concebendo, de maneira equivocada, a prova como a avaliação, julgando sua 

viabilidade. Esse tipo de abordagem construiu uma imagem negativa do instrumento prova e 

reforçou a resistência a qualquer técnica para construção de bons instrumentos de avaliação, 

provocando uma dicotomia entre a prática tradicional de avaliação, pautada no "pensamento 

positivista" de Tyler e uma proposta "construtivista" que visava a avaliar o aluno de forma 

global, segundo Hoffmann (2005). Importante ressaltar que os questionamentos à prática 

avaliativa do professor motivaram iniciativas de políticas educacionais que buscaram reduzir 

os altos índices de reprovação e abandono escolar nesse período como é o caso da promoção 

automática e da escola organizada em ciclos4. 

Como se pode notar, o século 20 foi marcado por extensa produção acadêmica no campo 

da avaliação da aprendizagem, com pesquisas cujo enfoque recai sobre as práticas e concepções 

dos professores, numa abordagem que se apoia ora na concepção tecnicista de avaliação, ora 

em teorias crítico-reprodutivistas, como aponta Sousa (1996), após exaustiva pesquisa sobre a 

produção do conhecimento na área entre os anos 1980 e 1990. Apesar da ampla produção de 

conhecimento sobre a avaliação da aprendizagem, observa-se um tema praticamente 

negligenciado nas pesquisas - o da formação docente em avaliação. Com alguns poucos 

trabalhos na área, procuraremos, a seguir, problematizar essa questão como uma demanda para 

o campo da avaliação educacional. 

 

1.3. Formação em avaliação: forma-se o professor avaliador? 
 

A dimensão formativa da avaliação é uma lacuna observada nos trabalhos que têm a 

avaliação como tema. Com poucas explorações na literatura, com destaque para Mendes (2006) 

e Zukowsky-Tavares (2008), esse é um campo que tem sido preterido nas pesquisas, sendo o 

foco a crítica sobre a prática avaliativa e, mais recentemente, a crítica às avaliações externas, 

especialmente em relação aos impactos na prática docente e ao não uso de seus resultados pelos 

professores. O que se observa é que a profissão docente traz intrínseca a figura do avaliador, 

                                                           
4 É vasta a bibliografia que procura explorar, com níveis de complexidade diversos, a temática dos ciclos e da 

progressão continuada levando em consideração aspectos da avaliação e do currículo, explorando dimensões da 

aprendizagem, prática docente e desenvolvimento, aspectos que fogem ao escopo desta Tese. Informações mais 

detalhadas podem ser encontradas em Barreto (2007); Barreto e Sousa (2004 e 2005); Freitas (2003); Knoblauch 

(2004), cujas referências se encontram ao final deste trabalho. 
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mas não há formação para tanto. É fato que todo professor é um avaliador, no entanto, a sua 

formação raramente o prepara para o ofício de avaliador.  

A prática avaliativa, objeto de muita análise, está constantemente ligada a adjetivos 

como excludente e classificatória. Esse tipo de abordagem da avaliação contribuiu para que esta 

continuasse a ser pouco explorada nos cursos de formação de professores, nas diversas 

licenciaturas, privilegiando, quando contemplada, apenas críticas superficiais e alguma reflexão 

sobre o que seria a prática ideal. Em estudo que analisou currículos de cursos de licenciaturas 

no Brasil, Gatti et al. (2010, p. 115) revelam que, entre as ausências percebidas nos currículos, 

a formação em avaliação educacional é uma delas. Mesmo tratando-se de avaliação referente 

aos processos de aprendizagem em sala de aula, esse é um tema ausente, segundo a pesquisa. 

Assegura que avaliar alunos não é questão trivial para educadores, exigindo formação e 

discussão. E acrescenta que, conforme constatou o estudo, os licenciandos em matemática e em 

outros cursos não recebem esta formação. Apesar de a avaliação em sala de aula não ser um 

processo desvinculado do ensino, e sim interligado, esse é um conhecimento praticamente 

banido dos cursos de licenciatura desde os anos 1970, conforme destacou Gatti5. Para a 

pesquisadora, a carência de disciplinas da área de avaliação está relacionada a um movimento 

que condenava qualquer formação técnica, "naquela época, qualquer formação que cheirasse a 

tecnicismo e a instrumentalização foi condenada, mas jogaram fora o bebê junto com a água" 

(CAMARGO, 2011). 

A negação a aspectos técnicos da avaliação tem levado professores a serem formados 

sem conhecimentos básicos sobre essa prática, vivendo o que Alavarse (2013a) chamou de um 

“paradoxo docente”. O que restou de avaliação nos cursos de formação inicial foi a crítica 

sociológica e filosófica, associando-a à “opressão e à exclusão” e, ainda que a crítica seja 

necessária, complementa o autor, a “ausência de atividades avaliativas bem formuladas e 

conduzidas pode comprometer os objetivos de uma escolarização democrática” (ALAVARSE, 

2013a, p. 138-139). 

A fragilidade na formação docente na área de avaliação foi abordada também por 

Mendes (2006, p. 129), ao apontar que as lacunas deixadas na formação de professores foram 

reveladas pelos "conhecimentos sobre avaliação que foram silenciados". Semelhante opinião a 

de Zukowsky-Tavares (2008, p. 213), para quem 

[...] a formação de professores tem se mostrado insuficiente e incapaz de 

desencadear mudanças práticas e conceituais na realidade docente, tanto na 

                                                           
5 Entrevista a Paulo de Camargo, Revista Educação UOL, edição nº 174 de setembro de 2011. 
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formação inicial como na continuada, pela falta de aprofundamento teórico e 

conhecimento específico dos professores sobre a avaliação da aprendizagem. 

 

Contribuindo com esse debate, Nevo (1998, 2006) ressalta que a formação inicial do 

professor não contempla a área de avaliação, sendo esta apenas uma parte da descrição de suas 

funções. Portanto, assim como os alunos não ficam motivados a usar o que aprendem por meio 

de uma educação bancária, estes profissionais não ficam motivados a usar uma avaliação que 

seja apresentada a eles por meio de um discurso coercivo de uma só via. O autor propõe uma 

abordagem “baseada na escola, aproveitando as concepções atuais de avaliação educacional e 

determinando orientações práticas para essa aplicação” (NEVO, 1998, p. 90). Com base em 

trabalho realizado em várias escolas, sugere que um “discurso de mudança” é necessário na 

avaliação educacional, “para fazê-la passar de um discurso de descrição e de julgamento para 

um discurso de diálogo” (Op. cit., p. 90). Defende o uso dialógico das avaliações internas e 

externas, como uma possibilidade de superação desse impasse, admitindo a necessidade de 

identificar lacunas formativas e envolver os docentes em uma ação de meta-avaliação 

direcionada tanto aos instrumentos internos quanto externos, com o objetivo de fortalecer o uso 

dessas avaliações. 

É preciso dizer, portanto, que apesar do protagonismo que as avaliações externas 

exercem no âmbito das políticas educacionais na atualidade, há um debate inacabado em torno 

da complexidade do ato de avaliar, das críticas à avaliação realizada pelos professores e também 

da falta de formação em avaliação. Feitas essas ponderações, passamos agora a uma análise das 

avaliações externas. 

 

1.4. A emergência das avaliações externas 

 

No levantamento empreendido, observa-se que, a despeito da relevância dos anos 1990 

como marco referencial das avaliações externas no Brasil, o interesse do país por essas 

avaliações remonta aos anos 1930, tendo como base o modelo dos Estados Unidos. Freitas 

(2007) salienta que no período de 1937-1945, o Estado Novo deu expressivo impulso “à 

ciência” e “à técnica”, com o propósito de quantificar a educação. Difundiu-se na ocasião a 

valorização da mensuração como um elemento importante para o “bom governo educacional”. 

E foi por volta dos anos 1950 que a estatística se tornou “útil e necessária ao planejamento 

educacional” (Op. cit., p. 8-9). Vianna (1995) reforça essa tese e assegura que as iniciativas do 
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Brasil nos anos 1960 foram promovidas, sobretudo, por órgãos estatais que tinham como 

finalidade a verificação da eficiência de professores, currículos, programas e sistemas de 

ensino.  

A ênfase em torno da avaliação foi sensivelmente ampliada nos anos 1960, quando a 

literatura sobre o tema cresceu enormemente, motivada, sobretudo, pela deficiência tecnológica 

exposta pelos Estados Unidos após o lançamento do Sputinik em 1957, pela então União 

Soviética. Posteriormente ao êxito soviético, houve todo um movimento em torno da reforma 

do currículo americano, em prol de maior eficiência no ensino. Acreditava-se que o ensino 

ministrado nas escolas era intelectualmente inferior, o que provocou intenso debate acerca da 

qualidade escolar, com apelo à avaliação obrigatória de iniciativa do governo federal, a fim de 

se verificar o uso adequado de doações federais (POPHAN, 1983; VIANNA, 1995; 

WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). 

Nesse contexto de insatisfação surgiram novas propostas assim como novos 

posicionamentos teóricos, com destaque para testes que mediam a eficiência da escola e/ou do 

professor (VIANNA, 1995). Nos Estados Unidos, o ano de 1965 é apontado como fundamental 

para a avaliação de sistemas educacionais, quando foram criados dispositivos de controle para 

acompanhar os resultados dos gastos oriundos da aprovação da Lei do Ensino Fundamental e 

Médio (LEFM) que destinava expressiva verba para financiamento em educação para escolas 

municipais e estaduais e também para universidades e órgãos regionais. Importante mencionar 

que a LEFM trouxe à tona a necessidade de preparar especialistas em avaliação (WORTHEN; 

SANDERS; FITZPATRICK, 2004). 

Pophan (1983, p. 8) aponta que nos anos 1960 e início dos anos 1970, a escola foi 

pressionada a prestar contas pelo dinheiro que recebia num claro "movimento de prestação de 

contas". Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) destacaram a obsessão dos americanos por um 

ensino mais eficiente na corrida pela supremacia tecnológica em razão do êxito dos soviéticos 

no lançamento do primeiro satélite a circular o planeta. 

Esse movimento, hoje majoritário nos Estados Unidos, influenciou a Reforma 

Educacional no Brasil nos anos 1990, alçando as avaliações externas ao centro da agenda 

educacional e firmando-as como um elemento estratégico para a gestão da educação pública. 

Constata-se que desde a primeira edição do Saeb, iniciativas de implementação de avaliações 

externas, via de regra por meio de provas padronizadas, têm sido adotadas e fortalecidas 

assumindo elevada importância para gestão de sistemas públicos de ensino, sendo apresentadas 

como capazes de contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Observa-se que as 
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iniciativas de avaliação se inserem em um movimento mais amplo de reformas do Estado, 

orientadas pela busca de maior eficiência dos serviços ofertados em que se destacam a 

administração por objetivos e a descentralização de responsabilidades, conforme assinalou 

Sousa (2013). A demanda por um sistema de avaliação externa é expressa na Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB nº 9394/96), no artigo 9º, 

[...] assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino 

(BRASIL, 1996, artigo 9º, par. VI). 

 

Como desdobramento da recomendação da LDB, esse entendimento acerca das 

avaliações externas levou à criação, em 2005, da Prova Brasil e, em 2007, do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), sendo o principal objetivo a instituição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o indicador de qualidade da educação básica, 

calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de 

desempenho no Saeb, desdobrado na Anresc (Prova Brasil) e na Aneb, composto por testes 

padronizados aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep). O órgão, por sua vez, acolhe a responsabilidade pela implementação da 

avaliação da educação, uma vez que entre suas finalidades, descritas no Decreto nº 6.317, de 

20 de dezembro de 2007, estão 

[...] 

II - planejar, organizar, manter, orientar e coordenar o desenvolvimento de 

sistemas de estatísticas educacionais e de projetos de avaliação educacional, 

visando ao estabelecimento de indicadores educacionais e de desempenho das 

atividades educacionais no País; 

III - planejar e operacionalizar as ações e procedimentos referentes à avaliação 

da Educação Básica; 

IV - planejar e operacionalizar as ações e procedimentos referentes à avaliação 

da Educação Superior; 

V - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação 

e documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais e gestão 

das políticas educacionais; 

VI - promover a disseminação de informações sobre avaliação da educação 

básica e superior;  

VI - subsidiar a formulação de políticas na área de educação, mediante a 

elaboração de diagnósticos, pesquisas e recomendações decorrentes dos 

indicadores e das avaliações da educação básica e superior; [...] 

IX - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no desenvolvimento 

de projetos e sistemas de estatísticas e de avaliação educacional; [...] 

(BRASIL, 2007). 
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Freitas (2007) recorda o crescente interesse no decorrer dos anos 1990 pelo significado 

dessa prática, pelo seu papel no âmbito político e pelos seus usos e reflexos, enquanto Afonso 

(1998), ao criticar a centralidade assumida pelos sistemas de avaliação, aponta que a expressão 

"Estado Avaliador" passou a designar o interesse pela avaliação demonstrado por governos 

neoliberais. Ademais, conforme Sousa e Oliveira (2010, p. 794),  

A partir da década de 1990, a avaliação de sistemas escolares passou a ocupar 

posição central nas políticas públicas de educação, sendo recomendada e 

promovida por agências internacionais, pelo Ministério da Educação e por 

Secretarias de Educação de numerosos estados brasileiros, como elemento 

privilegiado para a realização das expectativas de promoção da melhoria da 

qualidade do ensino básico e superior. 

 

Melo (2013) acrescenta que a expansão das avaliações no país faz parte de uma reforma 

educacional ainda em curso em que a avaliação educacional desempenha papel central e alega 

que sua interferência se dá por meio de três tópicos, a universalização do acesso à escola, em 

que a baixa institucionalização do sistema de educação básica promove uma progressiva 

indefinição de objetivos educacionais; o clientelismo, exposto pela intermediação política do 

acesso a serviços educacionais e o conservadorismo social, marcadamente com uma concepção 

de educação como privilégio, apresentando expectativas muito baixas de realizações 

educacionais a setores sociais mais frágeis e expresso ainda por um dualismo institucional 

favorecido pela existência de um sistema privado que acolhe as expectativas desses setores mais 

frágeis. 

O crescente interesse demonstrado pelo Estado sobre as avaliações externas no decorrer 

dos anos 1990 e 2000 estendeu-se aos estados e municípios que aderiram a esse modelo de 

gestão da educação desenvolvendo e implementando sistemas próprios de avaliação com vistas 

a utilizá-lo como instrumento de tomada de decisões de gestores de redes públicas de ensino 

(SOUSA et al., 2000; SOUSA; OLIVEIRA, 2010). Estudos como o de Alves (2009), Brooke e 

Cunha (2011) e Lopes (2007) evidenciaram esse quadro mediante o crescente número de 

estados brasileiros que elaboraram seus próprios sistemas de avaliação. 

Ao analisarem o desenho de avaliações, Bonamino e Sousa (2012) identificam três 

gerações, cujas consequências para o currículo são diferenciadas. A primeira geração tem como 

referência o Saeb e é de caráter diagnóstico da qualidade da educação sem consequências diretas 

para as escolas e para o currículo; a segunda geração, com destaque para a Prova Brasil, abarca 

a divulgação pública dos resultados, como mecanismo de responsabilização, sem 

consequências materiais, mas simbólicas, decorrentes da divulgação e da apropriação das 
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informações sobre os resultados pelos pais e pela sociedade, sob o pressuposto de que o 

conhecimento dos resultados favoreceria a mobilização de equipes escolares, bem como 

estimularia a pressão dos pais por melhoria da qualidade da educação. As avaliações 

identifcadas como de terceira geração, segundo as autoras, referenciam políticas de 

responsabilização forte, com sanções ou recompensas na forma de bônus em decorrência dos 

resultados de alunos e escolas. 

Mais recentemente, iniciativas municipais passaram a ser realçadas mobilizando as 

cidades a criarem seus próprios sistemas de avaliação e, assim, aderir à disseminação de uma 

lógica de gestão da educação pelo poder público. No bojo dessas discussões estão presentes 

questões ligadas à qualidade, à responsabilização por resultados, a medidas em educação, à 

apropriação e uso dos resultados por docentes e equipes gestoras (HORTA NETO, 2010). 

Assunto de grande repercussão, a despeito da centralidade ocupada nas políticas 

educacionais, a ênfase conferida às avaliações externas veio acompanhada de críticas e 

desconfianças quanto ao seu verdadeiro papel no contexto neoliberal dos anos 1990, sendo 

muitos os questionamentos quanto à função que exerce, supondo, de algum modo, sua 

interferência na dinâmica dos trabalhos no interior das escolas.  

A posição privilegiada que ocupam tais avaliações na agenda política tem provocado 

reações antagônicas na comunidade acadêmica e educacional. Observa-se um conjunto de 

pesquisas que vêm suscitando uma série de questionamentos sobre os efeitos dessas avaliações 

nas escolas sem, no entanto, sedimentar conclusões sobre influências e eventuais impactos e 

desviando, de certa forma, os olhares críticos voltados à avaliação praticada pelos professores 

até então, para os malefícios das avaliações externas. Ao lado de questionamentos mais 

internos, encontram-se algumas preocupações expressas na literatura educacional, que apontam 

para os potenciais impactos que uma avaliação possa ter especialmente nos currículos e 

programas das redes, como as destacadas por Madaus (1988) e por Sousa (2003). 

Nesse quadro, a presente pesquisa procurou enfrentar algumas tensões anunciadas pela 

literatura, entre elas, o debate que se tornou clássico e que diz respeito à influência que as 

avaliações externas estariam exercendo sobre o currículo da escola, provocando um controle e 

estreitamento curricular de tal monta que os professores estariam pautando suas práticas sobre 

o que pedem os exames. Trata-se de uma discussão em que pairam julgamentos sobre o formato 

e conteúdo dessas avaliações, sob a alegação de que estas priorizam habilidades em lugar de 

conteúdos; críticas quanto à possível redução do currículo, moldando a prática pedagógica; 

censuras quanto ao reducionismo do conhecimento a uma medida homogênea; e ainda o 
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controle da prática docente, além do escasso uso dos resultados oriundos dessas avaliações (Cf. 

DÍAZ BARRIGA, 2008; ESTEBAN, 2014; FREITAS, 2011; GATTI, 2011b; SOUSA; 

OLIVEIRA, 2010). Tal debate não é desprovido de sentido, especialmente se considerarmos 

que emerge da observação de determinados formatos de avaliação e da singularidade de certas 

redes. Contudo, esse debate vem fomentando um discurso que universaliza os efeitos das 

avaliações externas e generaliza conclusões, produzindo um preocupante senso comum sobre 

potenciais malefícios dessas avaliações, o que torna pertinente um estudo que investigue se, de 

fato, essas influências são presentes em instituições escolares e, quando o são, analisá-las e 

demarcá-las. 

Outrossim, a partir do levantamento da literatura identificamos dois blocos cujas reações 

antagônicas se dividem entre a defesa e a resistência ao tema avaliações externas. Por um lado, 

um discurso que apregoa um impacto positivo das avaliações externas, atribuindo a elas o poder 

de determinar o que é qualidade de ensino e, por outro, uma forte crítica que evidencia os pontos 

negativos dessas avaliações, acusando-as de ranqueamento e conformação de currículo. O 

primeiro bloco faz a defesa das avaliações externas e sustenta o poder de transformação do 

ensino que teriam os exames externos, como encontramos em Castro (2000, 2007, 2009), que 

assegura terem as avaliações a capacidade de produzir alterações positivas nos ambientes 

escolares e viabilizar sua crescente melhoria. Para a autora, elas fornecem "parâmetros mais 

precisos para a formulação e o monitoramento das políticas", bem como têm possibilitado a 

identificação de prioridades, oferecendo informações de modo a que o Ministério da Educação 

possa estruturar programas voltados a suprir deficiências orientando, portanto, ações do 

governo federal (CASTRO, 2000, p. 121). 

Os representantes do segundo bloco assumem que as avaliações externas estariam 

gerando redução curricular e estreitamento didático de forma que os professores estariam 

pautando seus trabalhos pelas mesmas, como Arelaro (2003). Há também posicionamentos que 

dão conta de um superdimensionamento dos exames como se a eles fosse conferido o poder de 

resolução de problemas gerados em outras instâncias sociais, como encontramos em Díaz 

Barríga (2008). Afinado com esse pensamento, Esteban (2014, p. 465) questiona “a qualidade 

pretendida e a proposta pedagógica em um procedimento”, segundo ela, “tão redutor”. Outros 

trabalhos atribuem a essas avaliações a pecha de serem estratégias de controle de governos 

neoliberais, como em Santos e Felix (2014, p 283) que conferem às avaliações externas o poder 

de “controle da prática docente”. 
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Afonso (1998), por sua vez, sustenta que se encontra em curso uma cultura de avaliação 

de prestação de contas e de responsabilização ou accountability. Salienta que o campo da 

avaliação educacional tem sido alvo de múltiplas e heterogêneas abordagens, quer em termos 

de olhares disciplinares ou interdisciplinares, quer no que tange a políticas, teorias, 

metodologias, modelos ou dispositivos, de tal monta que estamos diante de uma "terceira fase 

de Estado-avaliador", o chamado "pós-Estado-avaliador", com estratégias de exacerbação e 

diversificação de lógicas neoliberais com impactos na educação (AFONSO, 2013, p. 280). 

Opinião semelhante à de Freitas (2002) que critica o fato de que o Estado brasileiro, no que se 

refere à avaliação, traz uma ideia de controle em detrimento de uma concepção de avaliar para 

melhorar, o que tem levado a estratégias de avaliação cuja ação é estritamente controladora. 

Outro problema abordado na literatura diz respeito à demora na devolutiva dos 

resultados às escolas e ao pouco uso de seus resultados, o que contribui para o afastamento dos 

professores e dificulta, portanto, a incorporação de tais avaliações na reorientação de suas 

práticas, além das dificuldades encontradas para interpretar os relatórios pedagógicos e escalas 

de proficiência, conforme alerta Alavarse (2009). 

Madaus (1988), expressando suas preocupações no contexto de consolidação de 

avaliações externas nos Estados Unidos, país no qual as avaliações externas têm uma presença 

de longa data e, por isso, mais consolidada, ponderou que testes dessa natureza podem 

influenciar o currículo, mas é preciso analisar que influências são essas e em que medida elas 

são negativas ou mesmo positivas. Stecher (2002), por sua vez, também abordando as 

avaliações externas no cenário americano, aponta que, em alguns casos, os efeitos dessas 

avaliações não são nem positivos nem negativos, e sim neutros, isto é, não muda em nada o que 

ocorre na escola e na sala de aula. Esse autor, aliás, questiona a excessiva confiança nos testes 

padronizados e enfatiza a necessidade de investigações em relação aos efeitos dos testes de alto 

impacto e da consequente responsabilização de profissionais das escolas em função dos 

resultados, para minimizar as consequências negativas e potencializar as positivas. 

Os estudos difundidos no campo das avaliações externas apresentam enfoques variados, 

sendo alguns voltados à compreensão dos objetivos, propósitos e funcionamento dessas 

avaliações no âmbito das políticas educacionais e processos de gestão de redes de ensino como 

encontramos em Bonamino e Creso (1999), Coelho (2008) e Freitas (2007). Outros exploram 

as relações entre políticas de avaliação e currículo e políticas de formação docente, como em 

Barreto (2012, p. 746), que relaciona a pressão exercida pelos indicadores "ao manejo do 

currículo e às políticas e práticas docentes". Nesse trabalho, a autora faz uma crítica à 
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"obsessão" por resultados, a "currículos excessivamente padronizados", ao "controle acirrado 

das práticas docentes", a “certo voluntarismo embutido no envolvimento dos professores com 

as propostas da escola" e a "um sem número de avaliações" questionando a validade desse tipo 

de pedagogia (BARRETO, 2012, p. 748). 

Voltada também às relações estabelecidas entre as avaliações externas e a formação 

docente, Bauer (2006) analisa em que medida os resultados das avaliações subsidiam a 

formulação de políticas de formação, enquanto Horta Neto (2010) aborda os efeitos dessas 

avaliações sobre as políticas educacionais. Mais comumente, há pesquisas que buscam 

subsídios para alimentar a oposição ao potencial de controle e responsabilização da avaliação, 

como conferimos em Freitas (2013). Destacamos ainda, os achados de Freire (2008), que 

centrou sua análise nas práticas pedagógicas e os de Arcas (2009) fundamentados na avaliação 

escolar, sendo que este último trabalho trouxe evidências de tensões geradas nas avaliações 

internas em face da avaliação externa na escola estudada. Outras pesquisas destinaram-se a 

analisar os impactos das avaliações externas nas escolas e na formação docente e os usos de 

seus resultados pelo corpo docente e pelas equipes gestoras, dentre as quais podemos citar a de 

Bauer (2010) e Freitas (2014). 

Gatti (2014, p. 21) também destaca que tem se observado cada vez mais um movimento 

de referenciação do currículo nas avaliações externas, pois 

[...] na ausência de orientações curriculares nacionais mais claras, as matrizes 

de avaliação vêm tomando o seu lugar, o que é um contrassenso: currículos 

para a formação na educação básica são muito mais abrangentes e portadores 

de uma filosofia educacional dinâmica mais ampla, do que o que espelha uma 

matriz operacional de avaliação que, necessariamente, é restrita em seu 

escopo. As avaliações passaram a ser tomadas como a grande política de 

currículo educacional e, mais recentemente, como política definidora de 

equidade social. 

 

Em meio às críticas a respeito de possíveis efeitos das avaliações externas, Alavarse6 

acentua que, se é possível verificar excessos e exageros nas políticas educacionais que 

concebem as avaliações externas, também é verdade que estas podem fornecer à escola 

indicadores importantes de seu trabalho. Estudo realizado por Alavarse, Machado e Oliveira 

(2013) procurou explorar os potenciais do Ideb como indicador de qualidade. Recorrendo ao 

caráter complexo, mas abrangente do conceito de qualidade da educação, os autores notam que, 

se por um lado, o desempenho em leitura e resolução de problemas não pode ser confundido 

                                                           
6 Entrevista a Júlio Gomes Almeida, Revista @mbienteeducação, v. 5, n. 1, p. 126-131, jan./jun. 2012. 
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com qualidade, por outro, eles não se constituem elementos estranhos ao processo escolar, ao 

contrário, configuram-se, na verdade, como suporte para, praticamente, todos os outros 

conhecimentos, de modo que para os autores (ALAVARSE; MACHADO; OLIVEIRA, 2013, 

p. 1-2), 

[...] captar e dimensionar essas proficiências com provas padronizadas 

compostas de itens de múltipla escolha impõem limitações na apreensão da 

realidade que procura dar conta, mas essas limitações não nos impedem de 

reconhecer as propriedades psicométricas dessas provas e que processos de 

elaboração e aplicação adequados podem fornecer resultados extremamente 

consistentes do aprendizado dos estudantes. 

 

1.4.1. Avaliações externas às redes de ensino e escolas: uma revisão da literatura 

 

O campo da avaliação educacional é profícuo em possibilidades de abordagem em 

diferentes instâncias, sendo uma delas as avaliações externas. Ao efetuarmos uma revisão da 

literatura, além da consulta a pesquisadores que tradicionalmente se dedicam às avaliações 

externas, foram consultados também periódicos e realizadas buscas no banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por meio de palavras-

chave: “avaliações externas, avaliação educacional, usos de resultados, Ideb, Prova Brasil, 

avaliação em larga escala” e combinações entre elas. Finalmente, foram consultadas bibliotecas 

digitais da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de Brasília (UnB) e Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), tendo como recorte o período compreendido 

entre os anos de 2006 e 2015. Observamos durante o levantamento que são muitos os trabalhos 

que abordam a avaliação educacional de modo geral, sendo que temas como avaliação da 

aprendizagem, avaliação na educação infantil, no ensino médio e superior, avaliação na 

educação especial, avaliação institucional e a própria avaliação externa, objeto dessa pesquisa, 

são recorrentes.  

No que tange às avaliações externas, o levantamento bibliográfico mostrou que alguns 

temas despertam maior interesse, sendo mais investigados, e alguns, talvez pela dificuldade de 

abordagem, sequer são explorados. Buscamos, desse modo, delimitar os temas recorrentes que 

se referem às avaliações externas nessas pesquisas, e num segundo momento, nos empenhamos 

em buscar trabalhos que, tal como o nosso, tenham se debruçado sobre o interior das escolas 

para averiguar a ocorrência de influências das avaliações externas sobre o cotidiano escolar. 

Diante de nossos objetivos de pesquisa, voltamos nosso olhar aos trabalhos desenvolvidos em 
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torno de duas grandes categorias: usos de resultados das avaliações externas e influências das 

avaliações externas. 

 

1.4.1.1. Usos de resultados das avaliações externas por diferentes instâncias 

 

Os trabalhos que se voltaram aos usos dos resultados das avaliações externas exploraram 

diferentes vertentes no universo escolar, sendo uma delas referente aos usos desses resultados 

na formação docente, entre os quais destacamos Bauer (2006) e Lippi (2009). Ao analisar em 

que medida os resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo (Saresp) subsidiam a formulação de políticas de formação docente, Bauer (2006) 

verificou que tal uso depende da equipe responsável por essa formação no âmbito da Diretoria 

Regional. Observou algumas iniciativas locais das diretorias que buscam consolidar ações de 

formação balizadas pelas necessidades dos professores evidenciadas pelos resultados do Saresp. 

Entretanto, conclui que a articulação entre os resultados deste e a política de formação docente, 

da maneira como está prevista nos documentos dessa avaliação, ainda está para ser consolidada. 

Lippi (2009), por sua vez, investigou a política de formação contínua de professores de 

Educação Física implementada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) 

e observou que tal política aposta na responsabilização, no aperfeiçoamento e no mérito, 

apoiando-se em sistemas de avaliação externa, remuneração por desempenho e currículo. 

Outra referência a usos de resultados encontrados na revisão da literatura volta-se a 

secretarias de educação, como em Horta Neto (2006, 2013) e Oliveira (2011). Horta Neto 

(2013) analisou o desenvolvimento dos testes aplicados pela União e pelos estados de Minas 

Gerais e São Paulo, identificando que estes têm sido empregados não como um instrumento 

para avaliar redes de ensino e escolas, mas sim como um instrumento de regulação do trabalho 

realizado pela escola e por seus profissionais, de modo que seus resultados não têm influenciado 

as políticas educacionais. Oliveira (2011) investigou em que medida os resultados divulgados 

na segunda edição da Prova Brasil, em 2007, subsidiaram a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal (SEDF) no processo de regulação da rede de ensino, visando à melhoria da qualidade 

dos anos iniciais do ensino fundamental. Mostrou que a avaliação ainda não se configura 

subsídio para a gestão na SEDF, sendo que o trabalho apontou como inadequada a estratégia de 

disseminação da Prova Brasil, graças aos rankings que promove, além de insuficiente, pois os 

gestores e educadores participantes da pesquisa têm dúvidas sobre a avaliação, principalmente 

no tocante à utilização das informações por ela produzidas. 
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Destacamos também o trabalho realizado em 2012 pela Fundação Carlos Chagas em 

parceria com a Fundação Itaú Social, que apresenta algumas aproximações com nossa pesquisa 

ao lançar luzes sobre um terreno pouco conhecido e debatido que se refere à utilização e 

eventuais efeitos das avaliações no âmbito escolar e na percepção de seus atores. A pesquisa 

analisou os movimentos de apropriação dos materiais e dados produzidos pelas avaliações nas 

redes municipais de ensino de São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Castro (PR) e na rede estadual 

de ensino do Espírito Santo, identificando dois eixos de apropriação: usos dos resultados e uso 

dos desenhos dessas avaliações. Em ambos os eixos se distinguiu os usos das avaliações entre 

dois grupos, o de equipes centrais e intermediárias responsáveis pela gestão da rede e o das 

unidades escolares com suas respectivas equipes: diretores, coordenadores pedagógicos e 

professores (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS; FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2012). 

No que concerne ao uso dos resultados por parte das escolas, o trabalho (Op. cit., p. 48-

49) categorizou cinco possibilidades: 1) Identificar os alunos com baixo desempenho; 2) 

Identificar os conteúdos/temas a serem enfatizados; 3) Acompanhar o desempenho dos 

alunos/turmas ao longo do tempo; 4) Identificar os erros mais frequentes nos itens das provas; 

5) Autorreflexão dos agentes institucionais sobre sua atuação profissional. No entanto, em 

relação a ações geradas por parte das instituições escolares, o estudo revelou diversos tipos de 

usos como, por exemplo, 1) Realização de provas simuladas; 2) Alterações na concepção e/ou 

forma de avaliação da aprendizagem dos professores, como a inclusão de provas de múltipla 

escolha e 3) Planejamento de atividades de acordo com as matrizes de referência das avaliações 

externas (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS; FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2012, p. 38). Em 

relação a usos de resultados, os achados foram variados, desde monitoramento pedagógico, 

controle e avaliação do trabalho da equipe pedagógica, diagnóstico e planejamento de 

intervenções mais efetivas, indicação de alunos para recuperação paralela, atividades 

diferenciadas para alunos de baixa proficiência até promoção de formação continuada de 

professores, composição de critérios para alocação de profissionais e ainda produção de 

materiais pedagógicos extras ou de apoio. 

Há também pesquisas dedicadas a analisar o uso dos resultados por equipes gestoras, 

alguns com foco no trabalho do gestor e outros voltando o olhar à coordenação pedagógica. 

Dentre esses, podemos citar Barbosa (2013); Freitas (2014); Pimenta (2012) e Silva (2011).  

Para Barbosa (2013), cuja análise recaiu sobre o Sistema Mineiro de Avaliação 

(Simave), foi possível apreender uma mudança na rotina escolar dos profissionais e diferentes 

entendimentos sobre o uso dos resultados das avaliações, usos implícitos e explícitos. 
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Investigando o potencial das avaliações externas para o trabalho de equipes gestoras, 

Freitas (2014) verificou em algumas escolas a concepção desses atores quanto ao uso das 

avaliações externas. A autora adverte que esses profissionais encontram dificuldades para 

utilizar os dados gerados por essas avaliações, por razões que envolvem desde a demora na 

divulgação dos resultados às escolas até a pouca familiaridade com o conteúdo veiculado e 

alerta para a necessidade de formação para uso das informações geradas pelas avaliações 

externas. Percebemos, assim, que a questão da formação em avaliação, seja ela uma avaliação 

externa ou interna, é um fator a considerar porque acaba por interferir no uso ou não dos 

resultados das avaliações externas e na própria trajetória dos alunos. 

Admitindo o papel chave do coordenador pedagógico na apropriação dos resultados das 

avaliações externas, Pimenta (2012) investigou como essas avaliações estão influenciando o 

exercício desse profissional no ensino fundamental I em uma rede municipal de ensino e 

constatou usos variados desde a orientação do trabalho de professores até a reflexão sobre o 

próprio trabalho e constatou também dificuldades para lidar com essas avaliações seja pelo não 

entendimento dos materiais e resultados, seja pela resistência de parte dos professores para 

trabalhar com as avaliações em face de sua vinculação à bonificação docente no contexto 

pesquisado. 

Silva (2011), por sua vez, focou o uso que os diretores de Minas Gerais fazem dos 

resultados da proficiência dos alunos em língua portuguesa aferida pelo Programa de Avaliação 

da Rede Pública de Educação Básica em Minas Gerais (Proeb) e verificou que, a despeito das 

dificuldades e limitações, a apropriação se dá em maior ou menor grau nas escolas. Há escolas 

em que as avaliações orientam e referenciam as práticas escolares e há aquelas que desenvolvem 

estratégias próprias de intervenção pedagógica, independente das avaliações. 

Outra vertente explorada no eixo “usos dos resultados das avaliações” diz respeito à 

utilização desses dados como critério para seleção de escolas participantes de pesquisas. Como 

exemplo, Chirinéa (2010), que investigou as dimensões engendradas no interior de duas escolas 

que contribuem para elevar a qualidade da educação. A escolha das escolas teve como critério 

maior e menor Ideb no Estado de São Paulo. 
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 Temos ainda Santos (2010), que buscou compreender como as dinâmicas escolares 

determinam a eficácia escolar, tendo como norte dados da Prova Brasil. Lacerda (2011) estudou 

as inferências dos alunos como estratégias cognitivas a partir de resultados de avaliações 

externas, enquanto Medeiros (2011) analisou práticas de gestores de escolas com melhor 

desempenho na Prova Brasil. Ribeiro (2012), por sua vez, realizou sua pesquisa valendo-se dos 

dados das avaliações externas para seleção da amostra de escolas, ao utilizar como critério o 

número de alunos com desempenho adequado. Seu trabalho buscou analisar práticas escolares 

e a implementação de políticas educacionais em redes municipais mais justas. 

 

1.4.1.2. Influências das avaliações externas 

 

As pesquisas que compõem o eixo “influências das avaliações externas”, tal como o 

eixo anterior, analisam o campo das avaliações externas sob diferentes prismas, desde o 

trabalho docente até a identidade dos diretores, mas, sobretudo, a organização do trabalho 

pedagógico. A maioria dos trabalhos dedica-se a uma leitura crítica das avaliações externas e 

sua influência negativa sobre o cotidiano escolar. Nesse recorte, é importante destacar que parte 

das pesquisas analisou as políticas da esfera federal, como a Prova Brasil e o Ideb, enquanto 

outras tomaram por objeto iniciativas estaduais, especialmente o Saresp. 

Entre os trabalhos que tiveram o Saresp como objeto de investigação, podemos citar 

Arcas (2009), que investigou as implicações da progressão continuada e do Saresp na avaliação 

escolar e indicou que ambos estavam repercutindo na avaliação escolar, certo de que havia uma 

tendência de o Saresp se tornar indutor do trabalho escolar, pois se tratava de uma política de 

avaliação que vinha “assumindo, gradualmente, o papel de orientador de práticas escolares” 

(Op. cit., p. 9), sendo utilizado no planejamento e replanejamento das escolas, fortalecendo uma 

concepção de avaliação classificatória em detrimento a uma avaliação formativa. 

Com vistas a compreender como os professores agem sob os efeitos do Saresp, Alves 

(2011) ultimou que a maioria dos professores demonstra desconhecimento em relação a essa 

medida estatal. Porém, conhece formas de lidar com ela, seja por meio de simulados ou 

utilização de provas antigas e ainda com estímulos à adesão discente à prova, enquanto Peixoto 

(2011) investigou as repercussões do Saresp na prática pedagógica de professores de 5º ano, 

concluindo, entre outras questões, que o uso dos resultados resulta na culpabilização do 
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professor e na adaptação do currículo pela escola a fim de garantir bom desempenho dos alunos 

na prova 

Buscando abordar as vicissitudes provocadas pelo Saresp no cotidiano de uma escola 

da rede estadual, Freire (2008) identificou usos do Saresp, tais como: na composição de notas 

bimestrais dos alunos, na reprodução de questões da avaliação estadual na prova unificada 

criada pela escola, bem como o uso de suas orientações acerca da correção de redações para 

orientar os alunos nas redações escolares. Além disso, alerta a pesquisa, é necessário intensificar 

um trabalho de esclarecimento aos professores sobre as finalidades e usos dos resultados do 

Saresp. 

Em pesquisa também voltada à avaliação paulista, Ribeiro (2008, p. 10) se contrapôs à 

iniciativa estadual sob a alegação de que esta “vincula-se a projetos hegemônicos na sociedade 

com vistas à perpetuação do capitalismo”, sendo, portanto, um instrumento de exclusão, assim 

como outros processos de avaliação externa. Com vistas a identificar as mudanças ocasionadas 

pelo Saresp na avaliação interna e na prática de professores sobre o componente curricular 

Matemática, Clemente (2011) apontou que houve mudanças na prática com a introdução de 

treinamentos de resolução de questões com vistas a melhoria de resultados no Saresp. 

Além de estudos sobre o Saresp, identificamos várias pesquisas voltadas a outras 

avaliações externas, como Garcia (2010), que investigou como uma escola, na percepção da 

equipe gestora e dos professores organiza seu trabalho pedagógico, tendo em vista as políticas 

de avaliação externa. O autor concluiu que existem divergências entre as percepções dos 

sujeitos da pesquisa, de modo que, enquanto a equipe gestora planeja seu trabalho em função 

das competências avaliadas, os professores assumem posição contrária defendendo que as 

avaliações externas não indicam a qualidade. 

A análise de Di Nallo (2011) procurou verificar a influência dos organismos 

internacionais na elaboração das reformas, identificando as estratégias e intencionalidades da 

avaliação externa de várias esferas. Lima (2011), por sua vez, analisou os impactos das 

avaliações externas sobre a identidade de diretores em escolas da rede de ensino fundamental 

de Contagem (MG), e assegura que os diretores, apesar das críticas a essas avaliações, têm 

aceitado tais políticas e sua identidade encontra-se fragmentada nos vários papéis que lhe são 

atribuídos, com uma propensão a aceitar uma identidade referenciada nas tecnologias da 

performatividade. Rodrigues (2011) buscou repercussões no cotidiano escolar em função dos 

resultados do Saresp e, entre suas conclusões, está a de que os professores, embora não 

demonstrem resistência à avaliação externa, sentem muita dificuldade na leitura e interpretação 
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dos resultados. Por essa razão, os dados gerados não contribuem para um planejamento didático 

do processo de ensino. 

 

1.4.2. Outros temas de interesse no campo das avaliações externas 

 

Apesar da definição de duas grandes categorias para esse levantamento bibliográfico, 

quais sejam, os usos de resultados e as influências das avaliações externas, é importante 

mencionar a relevância de pesquisas que tomaram como objeto outras temáticas no campo das 

avaliações externas. São os casos de Souza (2009), que fez uma abordagem acerca de saberes 

docentes sobre processos de avaliação, cuja ausência se revela uma barreira para a apropriação 

dos dados pelos professores, e também de trabalhos que se voltaram à elaboração e 

implementação de políticas de avaliação (ARRUDA, 2011; CAMBA, 2011). 

Desperta o interesse de pesquisadores também a questão do uso da avaliação externa em 

cursos de formação continuada. Bauer (2006) analisou em que medida os resultados do Saresp 

subsidiaram a formulação de políticas de formação docente. Mais recentemente, Fanizi (2015) 

investigou de que maneira a SME-SP concebe e implementa políticas de formação continuada 

com a meta de melhorar a aprendizagem dos alunos no período de 2005 a 2012. Constatou que 

estas são voltadas à implantação do currículo e à prática das avaliações externas. Silva (2015) 

discutiu modalidades formativas que têm se configurado como etapas de concursos para 

ingresso na carreira docente e faz ressalvas ao que chama de “formação tamanho único”, ao se 

referir a tais formações e ao uso das avaliações externas nesse contexto. 

Buscando compreender, no contexto das avaliações externas, a especificidade e a 

elaboração de saberes docentes, Silva (2016) identificou e caracterizou saberes desenvolvidos 

e mobilizados face ao currículo do estado de São Paulo e ao Saresp, avaliação estadual a este 

associado. Para alcançar seu objetivo, o pesquisador acompanhou as aulas de uma professora 

de ciências durante um período, além de realizar entrevistas com a mesma, o que se mostrou 

um espaço privilegiado para observação de práticas avaliativas, embora esse não fosse seu 

objetivo a princípio. Em suas conclusões, a pesquisa apontou lacunas formativas em relação à 

avaliação externa e também equívocos na prática avaliativa, motivados, sobretudo pela ausência 

de contextos favorecedores de saberes nessa área. Cabe ressaltar que esse estudo apresenta entre 

suas conclusões a necessidade de processos formativos em avaliação na docência, tanto na 
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formação inicial como na continuada sob a alegação de que esses saberes são fundamentais e 

passíveis de aprendizagem. 

Este capítulo procedeu a um levantamento de pesquisas produzidas sobre avaliação 

educacional, expondo um panorama das principais tendências presentes na literatura a fim de 

compreender o conhecimento produzido no campo da avaliação demarcando nosso recorte de 

pesquisa. No capítulo seguinte, será descrito o caminho pelo qual delimitamos o problema de 

pesquisa e seu objeto. 
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2. O PROBLEMA DE PESQUISA E O PERCURSO DE SUA DELIMITAÇÃO E 

APREENSÃO 

 

Neste capítulo é apresentado o processo em torno da delimitação do problema de 

pesquisa e sua relação recíproca com o objeto de nosso estudo, bem como as implicações 

metodológicas para a investigação da qual resultou esta Tese. O capítulo está subdividido em 

duas sessões que situam o problema de pesquisa e a conceituação do objeto, explorando a 

relação entre ambos, para, em seguida, destacar os desafios metodológicos para a investigação 

desse objeto. 

 

 2.1. O objeto e o problema de pesquisa 

 

A Tese que se apresenta é resultado de um processo cujo início se deu a partir de um 

problema anunciado pela literatura, segundo o qual as avaliações externas estariam exercendo 

influência sobre a escola, especificamente sobre o trabalho docente e as decorrentes implicações 

curriculares e didáticas, mobilizando esforços de pesquisadores acerca das reverberações desta 

modalidade de avaliação no cotidiano escolar. 

Na literatura a respeito dos efeitos dessas avaliações, constatam-se, pelo menos, dois 

grupos extremos, um com críticas acaloradas, como se encontra, entre outros autores, em 

Arelaro (2003) e Díaz Barriga (2008), e outro com a defesa enfática de seus efeitos positivos, 

como em Bomeny (1997), Castro (2000, 2007, 2009) e Evers e Walberg (2002). Neste caso, é 

expressa a posição de vários governantes que têm lançado mão das avaliações externas como 

elemento de suas políticas educacionais, com destaque para aquilo que se convencionou chamar 

de accountability, ou responsabilização, ao considerar que professores e gestores seriam, em 

última instância, os responsáveis pelos resultados evidenciados nessas avaliações que, por sua 

vez, expressariam a qualidade do trabalho escolar. Deve-se registrar, contudo, que mesmo 

apontando limites e restrições a essas avaliações, há autores que indicam potencialidades que 

as mesmas teriam para a qualidade da educação, como Alavarse e Machado (2013) e Alavarse, 

Machado e Oliveira (2013). Para um quadro mais completo, temos o trabalho de Bauer, 

Alavarse e Oliveira (2015), que fazem uma sistematização do debate em torno das avaliações 

externas, apontando a utilização dessas como instrumento de gestão de redes de ensino e de 

responsabilização de profissionais da educação, apresentando uma reflexão que reconhece a 

utilidade de tais avaliações ainda que com questionamentos quanto a alguns de seus usos. 
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As variadas posições acerca das avaliações externas têm colocado alguns 

questionamentos, inclusive sobre os possíveis efeitos das mesmas, como salientado por Stecher 

(2002). Entre eles podemos apontar: “as avaliações externas estão consolidadas na escola?”; 

“estão controlando, em última instância, o currículo?”; e, ainda, “como estão impactando no 

interior das escolas?”. Com base nesse espectro de posições e, sobretudo, porque consideramos 

que há a necessidade de se aprofundar a investigação sobre o que está ocorrendo, efetivamente, 

no interior das escolas sujeitas às avaliações externas, lançamo-nos ao desafio de contribuir no 

entendimento e na delimitação do que estaria ocorrendo em escolas, especialmente, em 

contextos de forte presença de avaliações externas. Evidentemente, deve-se considerar a 

complexidade do universo escolar para se evitar discursos generalizantes sem as devidas 

condições para tanto, mas isso não impede que estudos possam lançar mais luzes nessa temática, 

o que pretendemos com este trabalho. 

Diante desse quadro, a pesquisa que ensejou esta Tese provocou alguns desafios, uns 

em seus primórdios e outros em seu desenvolvimento. Um deles deu-se em torno do problema 

de pesquisa e outro sobre o objeto da investigação, ademais daqueles de ordem metodológica. 

Dada a decisão de investigar uma escola na qual procuraríamos pelos liames entre avaliação 

externa e trabalho escolar, nos deparamos, ainda, com o desafio de identificar um lócus 

investigativo que, sem pretensões de generalização absoluta ou de encontrar uma resposta 

conclusiva para essas inquietações, estivesse sujeito a muitas avaliações externas, pois isso 

favoreceria a composição de um cenário no qual as avaliações externas fossem de tal monta 

que aumentaria a probabilidade de apreendermos influências mais robustas no cotidiano 

escolar. 

Então, diante de várias possibilidades e em diálogo com a literatura da área, fixamos 

como objetivo geral desta Tese apreender as influências das avaliações externas nas 

concepções dos professores sobre avaliação educacional. 

Se a busca pelas influências das avaliações externas poderia comportar vários objetos, 

a exequibilidade e, ao mesmo tempo, a busca de algum grau de originalidade nos levou a definir 

como objeto de pesquisa as concepções dos professores sobre avaliação educacional e a 

formular a seguinte questão de pesquisa: Há marcas das avaliações externas nas concepções 

dos professores sobre avaliação educacional? 

Para a viabilização da pesquisa, optamos por desenvolver nosso trabalho no interior de 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo (RME-SP), que denominamos Emef Sol Nascente. A escolha foi motivada, 
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principalmente, pelo fato de se tratar de uma rede que participa de muitas avaliações externas 

que, direta ou indiretamente, envolve todos seus alunos do ensino fundamental. Tratam-se de 

avaliações internacionais, nacionais e municipais, sendo que, em algumas a participação é 

censitária e em outras a participação é por amostragem. Deve-se destacar que nessa rede foi 

instituído, em 2005, por meio da Lei nº 14.063, o seu próprio Sistema de Avaliação de 

Aproveitamento Escolar dos Alunos – a Prova São Paulo (PSP) – com o objetivo de verificar o 

desempenho dos alunos da 2ª à 8ª séries do ensino fundamental, de modo a subsidiar tomadas 

de decisão em relação à formação continuada e reorientação da proposta pedagógica (SÃO 

PAULO, 2005), que vigorou de 2007 a 2012. Ainda na esfera municipal houve a Prova da 

Cidade, entre os anos de 2009 e 2012, e, mais recentemente, a Prova Mais Educação São Paulo, 

vigente entre os anos de 2014 e 2016. 

Assim, a escolha por uma única escola, mesmo sem torná-la uma amostra representativa, 

permitiu uma exploração da temática em maior profundidade e, nesses termos, estudar o 

entendimento, a interpretação e a apropriação das avaliações externas pelos professores. 

 

2.2. O objeto de pesquisa e seu delineamento 

 

Cogitamos, inicialmente, enfocar como objeto de pesquisa os saberes docentes ou os 

conhecimentos dos professores sobre avaliações externas, tendo em vista que, na literatura 

relativa à formação docente, os termos saberes7 e conhecimentos8 são amiúde utilizados para 

caracterizar as capacidades que professores possuem ou mobilizam para suas tarefas 

específicas. Contudo, a escolha inicial revelou-se insuficiente para trazer respostas às nossas 

inquietações, especialmente ante a definição de Tardif (2002, p. 52), para quem o saber docente 

seria um “saber plural, formado por diversos saberes provenientes das instituições de formação, 

da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana”, classificado em quatro 

categorias: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e 

                                                           

7 Puentes, Aquino e Neto (2009) observam que a expressão saberes docentes é mais popular no Brasil, sendo os 

principais representantes Maurice Tardif, Clermont Gauthier, Selma Garrido Pimenta e Maria Isabel da Cunha. 

8 A expressão conhecimentos docentes é abordada por Shulman (2005, p. 5) que a relaciona ao que “os professores 

deveriam saber, fazer, compreender ou professar para tornar o ensino mais do que uma forma de trabalho 

individual”. Sua obra guarda aproximações com o termo saberes docentes, pois se dedica, conforme Almeida e 

Biajone (2007, p. 287), “a investigar a mobilização dos saberes passíveis de ensino sob uma perspectiva 

compreensiva dos conhecimentos e das ações dos professores, agora vistos como sujeitos dessas ações, [...] com 

história de vida pessoal e profissional, produtores e mobilizadores de saberes no exercício de sua prática; plenos 

de concepções sobre o mundo que os cerca: seus alunos, os conteúdos que ensinam, os currículos que seguem, 

etc.”. 
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saberes experienciais. Essa definição de Tardif (2002), mesmo que referendada e reafirmada 

por autores como Clermont Gauthier, Maria Isabel da Cunha e Selma Garrido Pimenta, não 

daria conta de apreender os efeitos das avaliações externas sobre o trabalho docente. Em se 

tratando da consolidação das avaliações externas no interior das escolas e, no limite, dos 

impactos dessas avaliações sobre o trabalho docente, percebemos, a partir da literatura 

consultada, que estudar os saberes docentes não era suficiente para apreendermos os 

desdobramentos das avaliações externas no cotidiano escolar. Ainda que o saber docente tenha 

vinculação condicionante do trabalho docente, a prática por excelência, não vislumbramos 

nesse conceito. 

Na fase exploratória, analisamos também pesquisas no campo da psicologia social9, 

objetivando compreender o papel do contexto social e dos processos cognitivos nos sentidos 

atribuídos pelos professores às avaliações externas. Deparamo-nos com trabalhos que 

chamavam atenção para o papel das interações sociais na produção ou apropriação de novos 

conhecimentos pelos professores. Gatti (2003, p. 192), por exemplo, relaciona o pouco uso de 

resultados das avaliações externas com processos internos de apropriação do professor e 

observa que “[...] conhecimentos adquirem sentido ou não, são aceitos ou não, incorporados ou 

não, em função de complexos processos não apenas cognitivos, mas socioafetivos e culturais”. 

A formação inicial e continuada de professores na área de avaliação, assegura a autora, pode 

ser insuficiente para potencializar usos de resultados, uma vez que pode esbarrar na resistência 

de professores em incorporar outras formas de avaliar distintas daquelas já empregadas na 

prática docente em decorrência desses processos mencionados. 

Diante das constatações a que chegamos nessa primeira aproximação com a literatura e 

já inseridos no cotidiano da escola, observamos que seria preciso um objeto mais complexo 

para interpretar os elementos ali presentes a fim de apreender as influências das avaliações 

externas, pois, na escola, constatávamos processos mais complexos do que saberes oriundos da 

formação e da prática. Para enfrentarmos essa situação e incentivados pelas leituras até aquele 

momento, recorremos ao estudo da noção de concepção como um recurso para apreender a 

relação dos professores com a avaliação educacional, sob influência das avaliações externas, 

nos espaços e situações em que se manifestam na escola. 

                                                           
9 Foram analisados alguns trabalhos que investigaram aspectos internos de apropriação de conhecimentos dos 

professores, mas que não serão aprofundados porque fogem ao escopo da pesquisa. Para maiores esclarecimentos 

é possível consultar Aguiar e Machado (2016); Braz-Aquino e Albuquerque (2016); Cury (2000); Dubar (2009); 

Libâneo (2004) e Moretti e Moura (2010). 
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2.2.1. Concepções dos professores sobre avaliação educacional: delimitações conceituais 

e metodológicas 
 

Com o intuito de identificar as influências das avaliações externas no interior de uma 

escola situada numa das maiores redes públicas de ensino do país, às voltas com uma grande 

quantidade de avaliações externas, nosso recorte de pesquisa voltou-se às concepções sobre 

avaliação educacional que têm seus professores, considerando seu potencial impacto sobre a 

prática. Ainda que não tenhamos investigado a prática docente, notadamente a prática 

avaliativa, consideramos, com apoio na literatura que será apresentada adiante, que a concepção 

sobre aspectos da realidade na qual incide o trabalho docente condiciona fortemente esse 

trabalho, razão pela qual tomamos as concepções dos professores sobre avaliação educacional 

como o objeto mais indicado aos propósitos desta Tese; por decorrência, buscamos nessas 

concepções as eventuais influências das avaliações externas o que, por suposto, incidirá sobre 

o trabalho docente. 

O levantamento de trabalhos sobre concepções de professores nos mostrou que este é, 

ao mesmo tempo, um tema prioritário e de difícil apreensão, pois que se encontra em um campo 

“extremamente fluido, dinâmico e inconstante”, conforme assevera Garnica (2008, p. 499). 

Consideramos, ao delimitá-lo, que se tratava de um objeto de estudo com influência nos 

processos educativos, dada sua estreita relação com a prática docente e, no caso de nosso 

interesse, com as práticas avaliativas, produzindo repercussões importantes no itinerário dos 

estudantes. 

Importante destacar que a assimilação da complexidade do cotidiano escolar é uma 

tarefa que pode ser realizada por meios variados, sendo o pensamento dos professores uma das 

possibilidades. E mesmo as pesquisas que se voltam às concepções docentes podem trilhar 

caminhos diferentes, o que se revela, inclusive, um problema, pois esses caminhos podem 

acarretar ambiguidades, conforme pontuaram Brown (2004), Hidalgo e Murillo (2017), Pajares 

(1992) e Prieto e Contreras (2008). Estes ressalvam o desafio de se desenvolver estudos sobre 

concepções de professores, dada a dificuldade em se conceituar e apreender tais concepções, 

dificuldades derivadas de problemas de definição e conceituações imprecisas. Os autores 

citados salientam que a área de concepções é um importante foco investigativo, mas que exige 

conceituações claras, exame cuidadoso dos principais pressupostos, entendimentos consistentes 

e adesão a significados precisos. Um primeiro ponto a ser ressaltado se deve à natureza das 
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concepções, conforme definiu Rokeach10 (1968) citado por Pajares (1992, p. 314), elas se 

referem a “toda proposição simples, consciente ou inconsciente, inferida a partir do que uma 

pessoa diz ou faz, podendo ser precedida pela frase ‘eu acredito que...’”, ou seja, as concepções 

são inferidas, o que torna mais desafiadora uma investigação que a tenha como objeto de 

pesquisa, pois, complementa o autor (Op. cit., p. 314), 

[...] entender as crenças, exige fazer inferências sobre os estados subjacentes 

dos indivíduos, inferências repletas de dificuldade porque os indivíduos 

geralmente são incapazes ou não querem, por muitos motivos, representar com 

precisão suas crenças. Por esta razão, as crenças as crenças não podem ser 

observadas ou medidas diretamente, mas devem ser inferidas do que as 

pessoas dizem, pretendem e fazem, pré-requisitos fundamentais que os 

pesquisadores educacionais raramente seguiram. 

 

A dificuldade na conceituação do termo concepções ficou evidente logo no início do 

levantamento bibliográfico, sendo que, em alguns trabalhos consultados, paira a dúvida se o 

que foi apreendido foram concepções, percepções ou o discurso dos professores apenas11. 

Verifica-se ainda trabalhos cujo título e/ou resumo referem-se a concepções, mas seu conteúdo 

nada apresenta a respeito. Esses casos têm em comum a indefinição sobre o que consideram 

concepções, o que torna o termo genérico e abarca, a nosso ver, as percepções de professores, 

expressas em discursos e não as concepções, aqui entendido como sendo um conjunto de 

crenças, ideias e valores. 

Três obras sobressaíram como referência em grande parte dos trabalhos catalogados: 

Brown (2004), Pajares (1992) e Thompson (1992). Destes, apenas Brown (2004) utiliza o termo 

concepções para desenvolver seu trabalho, conforme veremos a seguir. Pajares (1992) e 

Thompson (1992), embora citados em praticamente todas as pesquisas sobre concepções de 

professores, trabalham com uma relação de sinonímia entre os termos concepções e crenças. 

Pajares (1992), por exemplo, opta pelo emprego de crenças, ainda que seu trabalho 

também esteja relacionado ao pensamento de professores. Ao mesmo tempo, o autor adverte 

sobre a multiplicidade de termos utilizados para designar o pensamento do professor como 

“atitudes, valores, julgamentos, opiniões, percepções, concepções e disposições”, o que acarreta 

                                                           
10 ROKEACH, M. Beliefs, attitudes and values: a theory of organization and change. San Francisco: Jossey-

Bass, 1968. 

11 Com base no levantamento realizado, são poucos os trabalhos que esclarecem o que consideram “concepções”, 

o que provoca uma variedade de abordagens que dificultam a compreensão sobre o foi enfocado. As pesquisas de 

Garnica (2008), Souza e Silva (2013) e Valentin e Santana (2010) são algumas das que se preocuparam com esse 

esclarecimento. 
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“conceituações pobres e entendimentos diferentes sobre o tema” (PAJARES, 1992, p. 307-308). 

Thompson (1992), por sua vez, recorre ora ao conceito de crenças ora ao conceito de 

concepções sem mediações, e aponta que existem crenças mais centrais ou primárias e crenças 

complementares ou periféricas que se ligam a essas crenças centrais. Define concepções como 

uma “estrutura mental mais geral que abarca crenças, significados, conceitos, proposições, 

regras, imagens mentais, preferências, etc.” (grifos nossos). 

As contribuições de Brown (2004; 2008) no campo das concepções sobre avaliação 

educacional derivam de diversos trabalhos conduzidos com professores de educação primária 

e secundária. Amparado no conceito de concepções, Brown (2004, p. 302) as define como sendo 

“a estrutura organizadora pela qual o indivíduo compreende, responde e interage com um 

fenômeno”. O autor assegura que os atos pedagógicos, incluindo avaliações de comportamento 

e desempenho, são afetados pelas concepções que os professores têm sobre elementos 

educacionais tais como ensino, aprendizagem, avaliação, currículo e eficácia do professor; de 

tal modo, o estudo das concepções dos professores é essencial porque estas influenciam 

fortemente como estes ensinam e o que os alunos aprendem ou alcançam. Em seus resultados 

Brown revela a existência de quatro grandes concepções que os professores têm sobre 

avaliação: 1) avaliação relacionada com a melhoria da aprendizagem do aluno e instrução dos 

professores; 2) avaliação como ferramenta de prestação de contas da escola; 3) avaliação como 

instrumento de prestação de contas do próprio estudante; e 4) avaliação como um processo 

irrelevante, pouco útil para a aprendizagem. Reconhece ainda que o sucesso ou o fracasso de 

políticas está condicionado a concepções de professores. 

Para se sustentar que as concepções impactam a prática, ainda que isso não se dê forma 

mecânica e sem mediações, como anunciamos anteriormente, encontramos em Prieto e 

Contreras (2008, p. 248) que as concepções são o fundamento central que guia a prática docente 

e que essas têm sido pouco reconhecidas e pouco investigadas. Apontam a variedade de 

concepções existentes no interior da escola, concepções sobre ensino e avaliação diferentes e 

até mesmo contrárias e alertam sobre os efeitos variados que estas produzem nos alunos que 

“os alienam ou os emancipam”. Sua reflexão é elucidativa, pois mostra que o ensino e a 

avaliação não são processos neutros ou inócuos, mas ao contrário, tratam-se de atividades 

subjetivas e valorativas constituindo, portanto, um reflexo das concepções desses profissionais, 

entre as quais se encontram as crenças e/ou conhecimentos especializados. Tais concepções, 

prosseguem os autores, “representam uma base relevante para a prática profissional dos 

professores, pois operam como o fundamento central que guia suas práticas, as quais, não 
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obstante sua importância, têm sido relativamente pouco conhecidas e muito menos 

investigadas” (PRIETO; CONTRERAS, 2008, p. 246). 

Recorrendo à diversidade do fazer docente, Carr (2002) mostra que existe uma grande 

variedade de práticas de professores e que estas só podem ser compreendidas se tomarmos as 

concepções e intenções que as orientam. Nessa perspectiva, Guimarães (2010), para quem o 

estudo das concepções de professores se insere no campo de estudos denominado “estudo do 

pensamento ou do conhecimento do professor”, assegura que há um consenso crescente entre 

pesquisadores sobre a importância de se ter acesso à vida mental dos professores, dada sua 

convicção de que aquilo que o professor pensa influencia de maneira significativa aquilo que o 

professor faz. Para Hernández Pina e Maquilón Sánchez (2011), as concepções têm um caráter 

eminentemente social e ocupam um lugar importante nas resoluções de professores, 

influenciando as decisões desses profissionais acerca da relevância dos conhecimentos que 

ensinam. A depender das concepções que tem o professor, este terá um foco diferente no 

ensinar. Aqueles cuja orientação está centrada no conteúdo tendem a focar seu ensino na 

transmissão de informação, enquanto professores, cujas concepções estão centradas no aluno, 

tendem a conduzir o ensino como um apoio a fim de levar o aluno a mudanças conceituais, com 

o objetivo de mudar a compreensão que o aluno tem do mundo. 

Para enfatizar o caráter social das concepções, Hidalgo e Murillo (2017, p. 108) as 

definem como “um sistema organizado de crenças, originadas nas experiências do indivíduo e 

desenvolvidas através das interações que participa”. Ainda que as concepções não sejam 

imutáveis, nem todas têm o mesmo peso, de modo que as mais antigas tendem a ser mais 

resistentes enquanto que as concepções mais recentes podem sofrer mudanças com mais 

facilidade. As concepções são o primeiro passo para a ação e é somente mudando-as que 

podemos melhorar as práticas e, consequentemente, o desenvolvimento dos estudantes, de 

modo que a maneira como os professores concebem a avaliação tem repercussões diretas em 

suas práticas avaliativas e estas na aprendizagem dos estudantes. 

Particularmente, para se demarcar o condicionamento do contexto socioeconômico da 

escola sobre as concepções dos professores e suas práticas avaliativas, Murillo, Hidalgo e Flores 

(2016) analisam o tema das concepções e concluem que a segregação escolar configura ensino 

e avaliação diferentes em função do contexto socioeconômico, de tal forma que a avaliação de 

professores em ambientes menos favoráveis tende a ser mais inclusiva aplicando provas 

alternativas, por exemplo, enquanto nos contextos mais favoráveis tais práticas se tornam mais 

exigentes, focadas, sobretudo, em conteúdo de livros utilizados. 
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Se, por um lado, esses autores demonstram a necessidade de se desenvolver pesquisas 

que tenham como objeto as concepções de professores, de outro, há a dificuldade inerente a sua 

apreensão, isto é, como captar concepções, conforme sustentou Garnica (2008, p. 498), que 

critica o que chama de “malfadado círculo vicioso”, isto é, pesquisas que se propõem a 

promover mudanças em concepções implementando práticas alternativas na forma de cursos, 

ignorando que as concepções não são estáveis a ponto de se deixarem identificar facilmente e 

mansamente serem alteradas. Destaca-se, nesse trabalho, a abordagem indireta utilizada pelo 

autor, que interpelou os professores a respeito de suas práticas no intuito de apreender suas 

concepções, assentado, especificamente, nas indicações de Peirce (1998)12. 

A fragilidade e escassez de delimitações conceituais nas pesquisas sobre concepções de 

professores nos mostram que esse é um campo conceitual marcado por diferenças significativas. 

No curso da pesquisa, nos deparamos, ainda, com certa diversidade de procedimentos 

metodológicos constatada em nossos levantamentos. Empreendemos um extenso levantamento 

bibliográfico acerca de concepções de professores, objetivando identificar a conceituação do 

termo e a metodologia utilizada para captá-las. Foram priorizados trabalhos desenvolvidos em 

escolas por guardarem maior proximidade com nossa pesquisa. Por decorrência, estudos que 

investiram em outros espaços, como instituições de ensino superior, embora pertinentes à 

temática, não foram incluídos nesta análise. 

Priorizamos trabalhos desenvolvidos a partir de 2007, tomando como marco a criação 

do Ideb, na expectativa de que, após sua edição, tivesse havido mais interesse no conceito de 

concepções no contexto das avaliações externas, o que não se confirmou13. Observamos que 

boa parte dos trabalhos lança mão de questionários e entrevistas, o que dificulta, a nosso ver, a 

apreensão das concepções, pois estas se manifestam prioritariamente, em ações e condutas 

diárias, razão pela qual definimos nesta pesquisa14 a triangulação como método para captar 

                                                           
12 De acordo com Peirce (1998, apud Garnica, 2008), para a abordagem das concepções de professores, é 

necessário determinar qual hábito de ação elas produzem, pois o significado do pensamento está intimamente 

relacionado aos hábitos que ele permite criar. Para Peirce (1998, apud Garnica, 2008, p. 500), os humanos vivem 

em um mundo de alterações e seus hábitos, nos quais suas “verdades” estão enraizadas, são frequentemente 

desafiados e conferidos, de modo que tanto maior será o autocontrole do indivíduo quanto mais estáveis forem 

suas verdades que se mantêm como referenciais seguros. 

13 Não é objetivo deste trabalho aprofundar na temática de concepções de professores, visto serem o foco desta 

Tese as influências das avaliações externas sobre tais concepções. Informações mais detalhadas sobre concepções 

de professores sobre avaliação educacional podem ser encontradas em Aguiar (2009), Albuquerque (2012), 

Chueiri (2008), Garnica (2008), Lemos e Sá (2013), Liberato (2015), Nascimento (2012), Rosa, Darroz e 

Marcante (2012), Souza e Silva (2013), Valentin e Santana (2010), Vidigal, Zambon e Nascimento (2013) e Vieira 

e Sforni (2010), cuja referência completa encontra-se na bibliografia ao final deste trabalho. 

14 A metodologia utilizada por esta Tese será mais bem detalhada no capítulo 3. 
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concepções, valendo-nos de procedimentos como análise documental, em diários de classe, 

diários de bordo e PPP; observação, em espaços como conselhos de classe, reuniões 

pedagógicas e de planejamento e reuniões de pais e, ainda, por meio da aplicação de 

questionários e da realização de entrevistas. 

Outro ponto que nos chamou atenção no levantamento de trabalhos se refere ao tempo 

de permanência na escola, em média, seis meses. A constatação da literatura de que as 

concepções decorrem do contexto social em que estão inseridos os sujeitos e se constroem na 

interação com outras pessoas, no seu contato com o mundo e na interação social, incorporadas 

por processos de transmissão cultural, nos motivou a permanecer o maior tempo possível na 

escola, apreendendo as concepções dos professores sobre avaliação educacional, desvelando a 

materialização das avaliações externas no cotidiano escolar com vistas a observar o nível de 

apropriação e de usos de resultados das avaliações externas por parte dos professores. 

Diante da relevância do objeto concepções de professores sobre avaliação educacional 

apontada pela literatura e, ao mesmo tempo, cientes da multiplicidade de conceituações 

existentes, nesta Tese, a noção de concepção adotada é a de uma estrutura mental mais ampla 

que abarca crenças, significados, valores e preferências, atuando como um filtro da realidade, 

mais que influenciando, determinando a prática do professor, sendo responsável pelo tipo de 

apropriação que este faz de novos conhecimentos. Entendemos que essa definição foi a mais 

adequada para guiar nosso olhar e captar o fenômeno que investigamos, isto é, buscar respostas 

quanto à real influência das avaliações externas no interior de uma escola. Dessa feita, 

procedemos a um cuidadoso levantamento de dados para identificar, nas concepções presentes 

na escola, as marcas das avaliações externas e seus possíveis impactos na prática docente. 

Apresentamos neste capítulo o processo desenvolvido para a delimitação do problema 

de pesquisa e sua relação recíproca com o objeto de estudo desta Tese, bem como as implicações 

metodológicas para esta investigação. Procuramos situar o problema de pesquisa e conceituar 

o objeto, explorando a relação entre ambos, destacando os desafios metodológicos para sua 

investigação a partir do levantamento bibliográfico em torno do tema. No capítulo seguinte será 

apresentada a metodologia utilizada para a captação de concepções de professores sobre 

avaliação educacional que utilizamos na Emef Sol Nascente. 
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3. RECURSOS METODOLÓGICOS PARA CAPTAR CONCEPÇÕES 

 

Neste capítulo é detalhada a metodologia que foi empregada para apreender concepções 

dos professores sobre avaliação educacional e investigar as eventuais influências das avaliações 

externas sobre essas concepções. Apresentam-se inicialmente os fundamentos que embasaram 

a metodologia e posteriormente a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados. 

 

3.1. A imersão como metodologia para captar concepções 

 

A perspectiva do trabalho foi apreender nas concepções dos professores sobre avaliação 

educacional as influências das avaliações externas. Definiu-se para tanto, uma escola de ensino 

fundamental localizada em uma rede na qual perpassa um grande número de avaliações externas 

há mais de dez anos, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME-SP). 

Concebendo nosso trabalho como um estudo de caso, apoiamo-nos em Ludke e André 

(1986, p. 18), para quem, em educação, há estudos de caso qualitativos e quantitativos, sendo 

nossa escolha o estudo de caso qualitativo, aquele que "se desenvolve numa situação natural, é 

rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 

complexa e contextualizada". Nesta pesquisa reúnem-se as características principais de um 

estudo de caso, entre elas: 1. Os estudos de caso visam à descoberta; 2. Enfatizam a 

interpretação em contexto; 3. Buscam retratar a realidade de forma complexa e profunda; 4. 

Usam uma variedade de fontes de informação; 5. Revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas; 6. Procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social; 7. Utilizam uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 

Procedeu-se, anteriormente, a um levantamento bibliográfico acerca das concepções de 

professores sobre avaliação educacional, o objeto de pesquisa delimitado. Foi possível 

perceber, em pesquisas similares, que esse objeto de estudo é de difícil apreensão e leva a 

equívocos, inclusive de conceituação. A diversidade de procedimentos metodológicos 

encontrados nos trabalhos provocou-nos, em princípio, uma indecisão quanto à apreensão do 

fenômeno na escola pesquisada. Dúvidas quanto à maneira de captar o objeto, questionamentos 

quanto ao discurso dos professores, se este seria suficiente para revelar algo tão intrínseco, 

individual, durável, resistente a mudanças e latente como as concepções. Nesse sentido, Brown 

(2008, p. 61) alerta sobre a dificuldade de se investigar concepções de professores e assim 
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resume o desafio, “[...] uma vez que somos incapazes de monitorar diretamente o pensamento 

humano, somos dependentes de procedimentos inferenciais, tais como auto-relato e 

observação”. 

Diante da complexidade da tarefa de compreender pensamento de professores, 

entendemos que procedimentos inferenciais são viáveis, especialmente se combinados em uma 

metodologia de triangulação que se apoia em instrumentos como observação, análise de 

documentos, entrevistas e questionários. Um desafio, especialmente se considerarmos que as 

concepções de professores nem sempre são explícitas ou conscientemente assumidas, mas 

interferem no modo de ser, de estar e de atuar do professor, tal como afirma Teixeira (2004). 

A triangulação, nesse sentido, nos pareceu o melhor caminho, por se tratar, conforme 

assevera Denzin (1978), de uma metodologia que permite uma combinação de métodos de 

estudo de um mesmo fenômeno. Opinião semelhante à defendida por Flick (1992), para quem 

o pesquisador, posicionado em um ponto de vista, precisará se posicionar em outros dois pontos 

de vista, no mínimo, com vistas a ajustar a adequada distância e angulação. Importante ressaltar 

que o método da triangulação não se limita a três procedimentos como se poderia supor, mas a 

vários, sendo o objetivo central permitir ao pesquisador obter uma descrição mais rica e 

detalhada dos fenômenos por meio de várias fontes. 

Os instrumentos de pesquisa devem ser cuidadosamente definidos e desenvolvidos a fim 

de contribuir com a apreensão do fenômeno a ser pesquisado, conforme sublinha González Rey 

(2005, p. 43), o instrumento “[...] representa apenas o meio pelo qual vamos provocar a 

expressão do outro sujeito. [...] privilegiará a expressão do outro como processo, estimulando 

a produção de tecidos de informação, e não de respostas pontuais”. 

Optamos por não observar a prática, pois isso exigiria, no mínimo, um tempo que não 

dispúnhamos além de restringir a presença à sala de aula, onde, acreditamos, a presença da 

pesquisadora poderia interferir nas práticas avaliativas dos professores, obstáculo que 

demandaria um tempo adicional para sermos “incorporados” à sala de aula. Optamos, então, 

por passar mais tempo possível na escola em intervalos regulares de uma semana e observarmos 

momentos coletivos com o maior número de professores, podendo, assim, transitarmos por mais 

de um espaço a fim de apreendermos as concepções desses profissionais manifestadas ao longo 

do tempo, em ocasiões variadas e em outros espaços que não a sala de aula. Foi uma escolha 

metodológica que consideramos pertinente aos nossos interesses de pesquisa, mas que se 

mostrou mais desafiadora, pois, com a impossibilidade de abarcar a prática, ficou a dúvida - 

como apreender concepções, em quais espaços e por quais indícios? 
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Utilizou-se para a tarefa a abordagem qualitativa, envolvendo o uso de diferentes fontes 

de dados. Bogdan e Biklen (1994) esclarecem que a abordagem qualitativa possui cinco 

características, sendo 1) a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador 

o instrumento principal; 2) a investigação qualitativa é descritiva; 3) os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos; 4) os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 

5) o significado é de importância vital n abordagem qualitativa. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa amparou-se na triangulação, compreendendo 

análise documental, observações, entrevistas e questionários conforme expomos a seguir. 

 

3.2. Estratégias e instrumentos adotados: a triangulação como método 

 

Com o objetivo de apreender concepções de professores sobre avaliação educacional, 

permanecemos na Emef Sol Nascente no período de setembro de 2014 a março de 2017, em 

visitas semanais, analisando documentos, observando conselhos de classe, reuniões de pais, 

reuniões pedagógicas e de planejamento. Realizamos, ainda, entrevistas com os seis professores 

mais antigos, além de duas coordenadoras pedagógicas e uma assistente de direção; aplicamos 

questionários aos demais 32 professores, trabalhando, assim, com uma amostra de 42 

profissionais, dos quais, 39 professores. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de ensino fundamental da Rede Municipal 

de Ensino de São Paulo, denominada nesta pesquisa, Emef Sol Nascente, como forma de 

proteger sua identidade e a de seus professores, equipe gestora e alunos. Com o aporte teórico 

das pesquisas que enveredaram nesse campo, chegamos à conclusão de que teríamos mais 

chances de apreendermos as concepções dos professores se utilizássemos mais de um 

procedimento; assim, decidimos lançar mão da triangulação, procurando compreender melhor 

os diferentes aspectos da realidade analisada, evitando enviesamentos que o uso de um único 

procedimento poderia provocar, como alertaram Azevedo et al. (2013, p. 4), assim a 

triangulação pode 

[...] contribuir não apenas para o exame do fenômeno sob o olhar de múltiplas 

perspectivas, mas também enriquecer a nossa compreensão, permitindo 

emergir novas ou mais profundas dimensões. Ela contribui para estimular a 

criação de métodos inventivos, novas maneiras de capturar um problema para 

equilibrar com os métodos convencionais de coleta de dados. 
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Entendemos que a triangulação permite combinar métodos, possibilitando olhar para o 

mesmo fenômeno a partir de mais de uma fonte de dados, como entrevistas, questionários, 

observação, notas de campo e documentos. A respeito da técnica de triangulação, Vergara 

(2006) assegura que ela pode ser vista sob duas óticas: a estratégia que contribui com a validade 

de uma pesquisa e como uma alternativa para a obtenção de novos conhecimentos, a partir de 

novos pontos de vista, assim como Triviños (1990, p. 138) que sustenta ser impossível conceber 

a existência isolada de um fenômeno social, “sem raízes históricas, sem significados culturais 

e sem vinculações estreitas e essenciais com uma macrorrealidade social”. Cabe ressaltar que 

estamos cientes das limitações que essa escolha metodológica nos impõe, sendo que seus 

resultados explicam o fenômeno na realidade da escola pesquisada, evitando, portanto, fazer 

generalizações com os achados. 

Para captar o fenômeno que objetivamos é importante conhecermos o cotidiano escolar 

na tentativa de captar o quadro referencial dentro do qual os sujeitos revelam suas concepções 

acerca da avaliação em seus processos escolares. Apreender esse conjunto de crenças ou 

concepções a partir das condutas desses profissionais requer um exercício de análise de 

potenciais espaços ou ocasiões em que se manifestem. Nessa perspectiva, um dos 

procedimentos de coleta de dados foi a observação que deve ser “controlada e sistemática”, de 

acordo com Ludke e André (1986, p. 25), o que exige um planejamento cuidadoso do trabalho 

e preparação prévia do pesquisador/observador. 

Um cuidado registrado pela literatura, no que concerne à observação, diz respeito à 

fidedignidade, sendo que, em muitos casos, é preciso mais de uma pessoa a observar e registrar 

um fenômeno a fim de comparar as anotações em função do tamanho, tempo e tipo de anotação. 

Tomamos essa precaução na pesquisa de campo e nossas visitas semanais contaram com a 

presença da pesquisadora e de uma auxiliar, que também registrava suas observações no diário 

de campo. Posteriormente, analisávamos as anotações em conjunto e as comparamos, o que se 

mostrou enriquecedor, pois nesses momentos refletíamos sobre as impressões que as 

observações nos provocaram. A observação como um instrumento de coleta de dados nos 

permitiu ampliar a proximidade com os sujeitos da pesquisa e com o cotidiano da investigação, 

o que, conforme Triviños (1990) pode auxiliar na compreensão da totalidade do fenômeno 

investigado. 

A observação concentrou-se em atividades coletivas como Conselhos de Classe, 

Reuniões de Pais, Reuniões Pedagógicas, Reuniões de Planejamento e Reuniões no Horário 

Coletivo dos professores com Jornada Especial Integral de Formação (Jeif). Nesse contexto, 
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desenvolvemos um roteiro de observação (APÊNDICE A), que orientou nosso olhar a buscar 

marcas das avaliações externas nas concepções dos professores sobre avaliação educacional. O 

roteiro favoreceu a interpretação dos dados recolhidos por meio de registros descritivos em 

diários de bordo de ambas as pesquisadoras, favorecendo, posteriormente, a análise e reflexão 

dos dados recolhidos. Os dados coletados em diferentes momentos nos davam uma dimensão 

da realidade, quando interpretados em conjunto, sob o olhar de duas pesquisadoras, abriam-se 

novas perspectivas e caminhos para outras interpretações. A cada observação realizada, nos 

deparávamos com situações que nos mostravam um universo complexo que ora se aproximava 

de aspectos abordados pela teoria especializada, ora se distanciava por completo. E, em outros 

momentos, nos mostrava que alguns aspectos que se pensava superados ainda estão presentes 

na escola como a multiplicidade de objetos utilizados por professores para avaliar seus alunos. 

Além da observação, utilizamos a pesquisa documental, com a coleta e análise. Segundo 

Ludke e André (1986, p. 39), os documentos 

[...] constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. [...] 

Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

 

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 2) asseguram que a análise de documentos 

permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social, de modo que a "riqueza de 

informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das 

Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja 

compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural." 

A escolha dos documentos ou fontes de pesquisa igualmente configura-se uma etapa 

importante na pesquisa. A esse respeito, Samara e Tupy (2010, p. 82-83) sugerem que 

[...] a eleição de um objeto de trabalho não é uma escolha realizada ao acaso. 

Ela depende, pelo menos, da identificação do historiador com o tema a ser 

estudado, de seus objetivos imediatos e das oportunidades que a 

documentação oferece. Traduz, necessariamente, uma postura engajada que 

nega antigos paradigmas da historiografia ligados não apenas à “verdade” 

inconteste do documento, mas também ao distanciamento “científico” de 

quem com ele trabalhava. Subentende, de fato, que o trabalho com um registro 

histórico envolve, pelo menos, a “verdade” de quem o produziu e a “verdade” 

de quem o interpreta. 

 

A coleta e análise documental empreendidas nesta pesquisa estenderam-se por, 

aproximadamente, 30 meses. Conforme já relatado, as visitas foram realizadas por uma 
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pesquisadora e uma auxiliar de pesquisa. As visitas mantinham a periodicidade de, no mínimo, 

uma vez por semana, em períodos que variavam entre duas e oito horas15. Cada pesquisadora 

fazia registros escritos das informações coletadas e, posteriormente, nos reuníamos para análise 

e reflexão ancorada na teoria estudada. Inicialmente, o material resultante das observações foi 

organizado de modo a diferenciar os eventos, no caso de reuniões, arquivado em pastas e 

identificado por datas. Quando não havia reuniões e a visita consistia em acompanhar o 

cotidiano de um dia comum, o arquivamento se dava por datas e nome da pesquisadora 

responsável por aquela visita. O registro trazia detalhes de tudo o que foi observado e, em 

seguida, fazíamos um levantamento de tudo o que se referisse à avaliação externa e interna. A 

coleta de documentos obedeceu ao mesmo critério, a partir da qual demos preferência a trechos 

em que houvesse menção à avaliação, tomando como referência o objetivo principal da pesquisa 

– encontrar influências das avaliações externas nas concepções dos professores sobre avaliação 

educacional. 

Dentre os documentos existentes na escola pesquisada, elegemos: diários de bordo do 

ano de 2010 e de classe no período de 2006 a 2013, projeto político-pedagógico, relatórios de 

resultados dos alunos na PSP entre 2007 e 2009, e registros de avaliações realizadas pelos 

professores no período de 1999 a 2012. Esses documentos foram elencados como fonte de 

pesquisa por exprimirem as intenções declaradas da escola, seus resultados nas avaliações 

externas e suas atividades de ensino e de avaliação. 

É importante dizer que os diários de classe foram os principais documentos dos quais 

inferimos as concepções de avaliação dos professores, dado seu caráter pessoal em que ficam 

registradas a visão do educador sobre o que acontece na sala e o sentido que atribui a 

experiências vividas nesse ambiente. 

Corroborando a tese de que registros em diários revelam concepções docentes, Porlán e 

Martín (1997, p. 21) asseguram que as concepções dos professores se manifestam em atividades 

profissionais de planejamento, como programas educativos, unidades didáticas e guias de 

trabalho, atividades cuja intenção é representar a realidade que se pretende, “uma tentativa de 

dotar de sentido, de seu sentido particular, a prática”. Ressaltam que esse planejamento, fruto 

das concepções dos professores, interage com as intenções, desejos e pontos de vista dos alunos, 

em um contexto complexo, diverso e problemático que muda a todo o momento. 

                                                           
15 As Reuniões de Conselho ocorriam em dois turnos, sendo o período da manhã destinado aos professores dos 

anos finais do ensino fundamental, e o período da tarde, reservado aos professores dos anos iniciais, com duração 

em torno de quatro horas cada. 
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Ainda de acordo com Porlán e Martín (1997, p. 7), o ensino é uma atividade que ocorre 

em um contexto institucional, hierarquizado e com diferentes níveis de decisão: a sala de aula, 

a escola e o sistema de ensino, sendo que, nesse contexto, que reflete valores, crenças e formas 

de atuação típicas de um sistema social, os professores tendem a interiorizar determinadas 

condutas profissionais, de maneira não refletida, como “manter a ordem na sala, explicar 

verbalmente conteúdos, qualificar os alunos e utilizar o livro como recurso didático 

fundamental”. Tomando como objeto de análise os diários de classe, os autores explicam que 

as condutas de professores são, antes de tudo, expressões de maneiras particulares de conceber 

a realidade escolar, um conjunto de crenças composto por “concepções epistemológicas e 

ideológicas, concepções acerca do desenvolvimento humano, concepções sobre a aprendizagem 

e as relações sociais, concepções sobre os conteúdos” que “guia, e, às vezes, condiciona toda a 

sua prática educativa” (PORLÁN; MARTÍN, 1997, p. 21). 

Para além do caráter revelador de concepções e práticas docentes de que se constitui o 

diário de classe, este apresenta um potencial igualmente transformador. Porlán e Martín (1997) 

acreditam tratar-se de um instrumento que permite ao professor refletir sobre os processos mais 

significativos da dinâmica em que está inserido, favorecendo, ainda, o estabelecimento de 

conexões significativas entre conhecimento prático e conhecimento disciplinar, o que permite 

tomadas de decisão mais fundamentadas. Concluem que os diários, como objeto de 

investigação, são um recurso metodológico que possibilita um desenvolvimento progressivo de 

conhecimento profissional, entre teoria, planejamento e prática. 

Ao estudar o paradigma do pensamento do professor, Zabalza (1994, p. 93) admite como 

um dos pressupostos a ideia de que a atuação desse profissional é dirigida pelos seus 

pensamentos, por seus juízos, crenças e teorias implícitas, ou seja, são os pensamentos do 

professor que guiam e orientam a sua conduta. Adverte, no entanto, que a conexão entre o 

pensamento e a conduta, ou entre a esfera interna e a esfera externa, é complexa e 

metodologicamente de difícil acesso, sendo que essa conexão não é estritamente racional, mas 

uma “racionalidade limitada”. A esse respeito, Zabalza (1994, p. 32) esclarece que 

A ação do professor responde a uma estrutura discursiva contingente (à forma 

com que capta e interpreta as situações em que atua): limitação quanto à 

perspectiva. A conexão entre pensamento e ação não é só lógica, antes integra 

componentes afetivos, experienciais e de conhecimento (praticamente 

nenhum tipo de ação humana é explicável em termos de pura conexão lógica): 

limitação quanto à linearidade causal. 
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Diante da complexidade envolvida entre pensamento e ação dos professores, Zabalza 

(1994, p. 34) ressalta três condições metodológicas a serem atendidas para se proceder a uma 

pesquisa nesse âmbito, 

1. Entender a conduta explícita dos professores implica ter acesso ao campo 

de referências cognitivas e significados desde o momento em que o professor 

a realizou, exige, portanto, conhecer quais são os pensamentos do professor 

relacionados com a dita ação;  

2. Entender o professor como profissional racional, que sabe o que faz e que 

faz as coisas porque “pensa” a sua ação, pressupõe que ele, melhor que 

ninguém, nos pode esclarecer o porquê das suas ações [...] 

3. E visto que se aceita a “racionalidade” da atuação do professor e a sua 

capacidade profissional, parece congruente estruturar de maneira diversa o 

próprio processo da investigação, incorporando no seu desenvolvimento o 

próprio professor como investigador. 

 

Do ponto de vista de Zabalza (1994, p. 93), os diários de classe se configuram um 

importante “recurso para aceder ao pensamento do professor”, na medida em que este “utiliza-

o como algo seu e para si”, e destaca quatro dimensões do diário que o convertem em um 

recurso de grande potencialidade expressiva, sendo, “a) o fato de se tratar de um recurso que 

implica escrever; b) o fato de se tratar de um recurso que implica refletir; c) o fato de nele se 

integrar o expressivo e o referencial; d) o caráter nitidamente histórico e longitudinal da 

narração”. O autor assegura que o diário se constitui uma leitura da realidade das aulas, em que 

a dimensão expressiva e referencial se integram de maneira dialética. Há diários em que a 

dimensão expressiva prevalece, nos quais se nota uma visão mais poética, com auto referências 

emotivas, uma leitura da realidade a partir de si próprio e das reações que a realidade provoca 

no professor, enquanto em outros diários predomina a dimensão referencial, em que prevalecem 

narrações mais descritivas e objetivas de como as coisas são e acontecem na sala de aula (Op. 

cit.). Em outras palavras, a leitura da realidade expressa em registros no diário de classe é um 

diálogo que o professor estabelece consigo mesmo e pode se referir ao objeto narrado, no caso, 

o aluno, ou ao narrador, ou seja, o professor. Zabalza (1994) assegura que a narração implica 

reflexão, pois, ao escrever, é possível distanciar-se e analisar as experiências relatadas a partir 

de outra perspectiva, o que contribuiria para uma mudança de práticas do professor. 

Nesta pesquisa, a forma de registros que utilizamos para os dados coletados nas 

observações foi o diário de campo, no qual anotamos observações, falas, silêncios e atitudes de 

professores e equipe gestora, que nos permitiram inferir as concepções diante de situações de 

constante interação entre os sujeitos. A análise de diários empreendida na Emef Sol Nascente 
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permitiu-nos conhecer um pouco o complexo universo do pensamento do professor. Nessa 

análise, notamos que a “dimensão referencial” citada por Zabalza (1994) prevalece, com 

narrações mais descritivas de como as coisas são e acontecem na sala de aula, um material rico 

em relatos, permeado por desabafos dos professores. Em alguns relatos, nota-se a preocupação 

com a dificuldade de aprendizagem dos alunos, mas são registros que se fazem acompanhar, 

em geral, de uma descrição sobre o comportamento do aluno, uma espécie de justificativa para 

as lacunas encontradas, 

[...] aluno Pedro16 não cumpre tarefa, cabula muitas aulas, não tem interesse, 

dificuldades gritantes de escrita e leitura...” (Professora Diana17, Língua 

Portuguesa, registro em Diário de Classe da 7ª série, 2010). 

 

Em outros registros, nos quais também se observa uma dimensão referencial, nota-se 

que a sala de aula permanece um ambiente em que se busca manter a ordem, estabelecendo um 

padrão de comportamento, uma postura que revela concepções de avaliação mais tradicional, 

ao lermos que: 

[...] aluna Luana, remanejada da 7ª A, no início deu muitos problemas, no 

momento está calma e cumpre seus deveres [...] (Professora Diana, Língua 

Portuguesa, registro em Diário de Classe da 7ª série, 2010). 

 

Encontramos também registros reveladores de uma postura controladora, que ressalta 

os pontos negativos, estigmatizando o aluno e se referindo pouco a questões de aprendizagem, 

como no trecho seguinte: 

[...] Vagner, aluno repetente, fora da idade, adora meter-se em confusão e más 

companhias, sem compromisso com os estudos, excesso de faltas [...] 

(Professora Diana, Língua Portuguesa, registro em Diário de Classe da 7ª 

série, 2010). 

 

Na análise empreendida, foram poucos os registros focados na “dimensão expressiva”, 

citada por Zabalza (1994), o que nos leva a crer que, ao menos nessa escola, prevalece o uso 

dos diários de classe limitado ao atendimento a uma demanda burocrática, o que diminui seu 

potencial transformador. Embora escassos, registros pautados na dimensão expressiva 

revelaram marcas de avaliações externas, a exemplo de uma professora procedendo a uma 

                                                           
16 Todos os nomes dos alunos são fictícios para proteger suas identidades. 

17 Todos os nomes de professores são fictícios para proteger suas identidades. 
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correção coletiva da Prova da Cidade, chamando a atenção para conteúdos já vistos, 

possibilitando a retomada e superação de lacunas evidenciadas pelos alunos, neste excerto: 

Observação: A efetiva correção da Prova da Cidade foi feita em quatro dias 

consecutivos. O método utilizado foi a (re)leitura dos textos e das questões 

(todas as alternativas e o apontamento dos erros e acertos). Ao final da 

correção da Prova da Cidade, percebemos que a prova em si não estava difícil, 

mas estava extensa e, ao final, a redação tornou a prova mais cansativa e 

desestimulante (Professora Diana, Língua Portuguesa, registro em Diário de 

Classe da 7ª série, 2010). 

 

As impressões dessa professora revelaram-se bastante pontuais em alguns registros, 

identificando a questão a que se refere cada dificuldade encontrada pelos alunos, além de 

atenção a itens mal elaborados, indicando que: 

Ao corrigir a prova (da Cidade) com os educandos percebi que houve muitas 

dificuldades no discurso direto e indireto (questão 30), dificuldades de 

vocabulário (questão 18), falta de atenção (questão 19), questão com dupla 

interpretação (questão 5), dificuldade entre presente e passado (questão 11), 

etc. (Professora Diana, Língua Portuguesa, registro em Diário de Classe da 7ª 

série, 2010). 

 

Dados os muitos registros coletados, os diários constituíram-se um dos documentos 

mais reveladores de concepções dos professores. Outros achados reunidos graças à análise dos 

diários encontram-se no capítulo 5, no qual abordamos com mais destaque esses e outros dados 

levantados pela pesquisa. 

Analisamos, ainda, o PPP da escola, pelo qual procuramos identificar a avaliação 

apresentada na proposta pedagógica oficial da escola. Nesse documento, observa-se que a 

avaliação é concebida em consonância com as diretrizes da política educacional vigente da 

SME-SP, a exemplo do Programa Mais Educação18, sendo que o levantamento de necessidades 

e dificuldades da escola, segundo o documento, levará em consideração, entre outros elementos, 

os “resultados das provas internas e externas”, bem como, o “Ideb” e “outros instrumentos 

produzidos pelo Conselho de Escola, APM e Conselho de Classe”. O mesmo documento indica, 

como uma das metas para o ano de 2014, “reduzir o número de alunos com os índices de 

proficiências abaixo do básico, nas competências das disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, nas avaliações externas e internas”. Chama a atenção o fato de haver no PPP a 

clara menção à articulação entre resultados de avaliações externas e internas, embora essa 

                                                           
18 Decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 2013 que institui, na SME, o Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação – São Paulo. 
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articulação não seja percebida no dia a dia da escola. Verifica-se um descompasso entre o 

discurso oficial, entre as intenções expressas no PPP da escola e a realidade cotidiana, inferida 

nas diversas fontes utilizadas pela pesquisa, nas posturas observadas e nas respostas extraídas 

por instrumentos citados anteriormente. 

O terceiro e o quarto elementos da triangulação foram a aplicação de questionários com 

a maior parte dos professores, totalizando 32, e a realização das entrevistas com a equipe 

gestora, sendo duas CP e uma AD e com os seis professores de ensino fundamental mais antigos 

da escola, além das entrevistas sobre os diários de bordo, realizadas com duas professoras, 

sendo uma das mais antigas, participante da entrevista geral também, o que totalizou o 

envolvimento de 42 profissionais entre os questionários e as entrevistas. Importante ressaltar 

que a entrevista e o questionário são fontes orais, o que requer o estabelecimento de um diálogo 

entre entrevistador e entrevistado, algo que normalmente se desenvolve ao longo da pesquisa, 

pela convivência que decorre das visitas realizadas. É dessa convivência que dependem a 

disposição do entrevistado em revelar sua experiência, suas opiniões e informações necessárias 

ao entrevistador. Sobre a aplicação de questionários, Triviños (1990) assegura que se trata de 

um procedimento que pode beneficiar o estudo, por abranger um maior número de sujeitos, o 

que pode revelar certas incidências nas respostas. Trabalhamos com respostas fechadas, visto 

ser um de nossos objetivos a identificação de conhecimentos dos professores sobre avaliações 

externas e internas, de forma que esse tipo de formato nos permitiu mapear qual o conhecimento 

dos educadores e onde aprenderam a avaliar. 

Os questionários foram divididos em quatro instrumentos: 1. Questionário de Perfil dos 

Respondentes; 2. Questionário Parte I com questões sobre avaliações externas; 3. Questionário 

Parte II, também com questões referentes às avaliações externas; 4. Questionário Parte III, 

dedicado à avaliação interna. 

A elaboração dos questionários se deu no âmbito do Grupo Avaliações Externas e 

Escolas, subgrupo do Gepave, responsável pela pesquisa. A primeira versão foi pré-testada em 

dois momentos, o primeiro com um professor da RME-SP, como um teste cognitivo, ocasião 

em que se avaliou a adequação de cada questão. Feitos os ajustes dessa versão inicial, 

procedemos à aplicação de um pré-teste com professores de uma escola da rede municipal. Na 

oportunidade, aplicamos os questionários a cinco professores. Os instrumentos passaram, então, 

por segunda revisão e finalmente foram a campo. O roteiro de entrevistas foi semelhante ao 

questionário, apresentando apenas algumas perguntas dissertativas além das objetivas. 
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Tal como a análise documental, os questionários foram elaborados para cobrir as 

principais tensões anunciadas pela literatura em relação ao debate acerca da influência das 

avaliações externas sobre o trabalho docente e, por conseguinte, os objetivos específicos da 

pesquisa, quais sejam: apreender a relação estabelecida entre os professores e as avaliações 

externas; captar as concepções de avaliação educacional existentes no interior da escola; e 

identificar os conhecimentos dos professores sobre avaliações externas. 

O quarto recurso da pesquisa foi a entrevista, a qual, segundo Ludke e André (1986), 

tem um caráter de interação, pois não há a imposição de uma ordem rígida na apresentação das 

questões, o que permite ao pesquisador criar um clima de estímulo e de aceitação mútua, como 

forma de garantir que a entrevista flua de maneira mais autêntica. Bosi (2003, p. 60) nos lembra 

que, a partir da entrevista, tem início um processo de construções de sentidos e de laços que 

não devem ser efêmeros, especialmente porque, “da qualidade do vínculo vai depender a 

qualidade da entrevista”. A utilização desse procedimento teve a função de aprofundar questões 

que careciam de melhor entendimento, a fim de inferir concepções. As questões abordadas 

foram semelhantes às utilizadas nos questionários, porém, dispostas de forma mais aberta, 

possibilitando ao professor expor seu ponto de vista, sua opinião acerca de temas mais 

polêmicos como a reprovação escolar. 

A realização das entrevistas e aplicação dos questionários ocorreram entre os meses de 

setembro e novembro de 2015. Os sujeitos que contribuíram para esta pesquisa foram 42 

profissionais da Emef Sol Nascente, sendo três integrantes da equipe gestora e mais 39 

professores, dos quais, os seis mais antigos que estavam na escola desde a primeira edição da 

Prova Brasil (2005) e da PSP (2007). Foram aplicados 32 questionários e realizadas dez 

entrevistas, das quais duas foram sobre os diários de bordo19, seis envolveram os professores 

mais antigos, sendo que um deles também participou da entrevista sobre os diários de bordo, e 

outras três destinaram-se à equipe gestora, totalizando 42 participantes. Uma das professoras 

foi entrevistada duas vezes por ter feito uso dos diários de bordo em 2010. É importante salientar 

que a inclusão dos diários de bordo se deve ao fato de estes apresentarem informações profícuas 

sobre as relações estabelecidas entre os professores e as avaliações externas, conforme será 

melhor explicitado no capítulo 5. 

                                                           
19 Os diários de bordo foram um recurso utilizado pela escola no ano de 2010 para acompanhamento das atividades 

escolares. Foi um material incorporado à pesquisa documental dada a quantidade de registros dos professores sobre 

as avaliações externas. 
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Para a aplicação dos questionários, aproveitaram-se horários dos professores fora da 

sala de aula, preferencialmente nas reuniões do horário coletivo (HC) da Jornada Especial 

Integral de Formação (Jeif) e em Hora Atividade (HA). As entrevistas foram gravadas com 

autorização dos entrevistados, assim como os questionários tiveram a autorização dos 

profissionais. 

Conforme citado, as entrevistas foram realizadas com seis professoras de ensino 

fundamental, tendo como critério de escolha aquelas que estavam há mais tempo na escola e 

que vivenciaram, portanto, um número maior de avaliações externas. Estabelecemos como 

marco o ano de 2005, quando teve início a aplicação da Prova Brasil, buscando professores que 

estavam na escola desde esse momento para serem entrevistados. Deu-se preferência a 

professores que lecionam nos anos iniciais de ensino fundamental ou nos anos finais em 

matemática ou língua portuguesa, por conta dos objetos de avaliação da Prova Brasil. 

Realizamos, ainda, outras duas entrevistas a respeito do uso de diários de bordo em 

2010, sendo que um dos professores também participou da entrevista em profundidade, por 

preencher o requisito de estar na escola há mais tempo. Por fim, entrevistamos três integrantes 

da equipe gestora da escola com questões semelhantes às utilizadas com os professores, com o 

objetivo de apreender o conhecimento e as concepções desses profissionais acerca da avaliação 

educacional, na tentativa de identificar, assim como com os professores, se há influência das 

avaliações externas em suas concepções. 

Aos demais professores da unidade escolar foram aplicados questionários com conteúdo 

semelhante às entrevistas, que versavam sobre conhecimento e formação em avaliação, 

concepções de avaliações externas e internas e opiniões a propósito da retenção além de práticas 

de avaliação e usos das avaliações externas. Procuramos estabelecer um diálogo em busca de 

respostas aos questionamentos que originaram esta pesquisa, cientes de que se trata de um 

estudo de caso, evitando, portanto, generalizações, pois, conforme nos alerta Chizzotti (2005), 

os estudos de caso visam a explorar um caso singular, situado na vida real contemporânea, bem 

delimitado e contextualizado em tempo e lugar para realizar uma busca circunstanciada de 

informações sobre um caso específico. 

Em nossa amostra, apenas um professor tem menos de 24 anos, três entre 25 e 29 anos, 

cerca de 40% têm menos de 40 anos, 40% têm entre 40 e 49 anos e pouco mais de 10%, entre 

50 e 55 anos. Nenhum dos respondentes tem mestrado ou doutorado, sendo que apenas sete têm 

pós-graduação lato sensu, os demais possuem graduação em Pedagogia ou outras licenciaturas. 

A maioria, 90%, concluiu seus estudos em instituições privadas, 28 no total, e 30 fizeram sua 
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graduação em cursos presenciais. Em relação à experiência desses profissionais, pouco mais de 

50% têm mais de dez anos de experiência. Cerca de 70% deles trabalha nessa escola há menos 

de cinco anos. A atuação dos respondentes divide-se entre anos iniciais, 12 professores, e anos 

finais do ensino fundamental, 15 no total. Dos 32 respondentes, sete atuam nos anos iniciais e 

também nos anos finais. 

Dos professores entrevistados, todos têm mais de 40 anos de idade e cursaram 

pedagogia, sendo que dois têm outra licenciatura e um desses, pós-graduação. Nenhum dos 

entrevistados possui mestrado ou doutorado. Todos os entrevistados trabalham na área 

educacional há mais de 15 anos e estão na mesma escola há mais de cinco. Dos seis 

entrevistados, três atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, um atua nos anos finais e 

dois atuam em ambos os segmentos. 

Vimos neste capítulo a metodologia utilizada para captar as concepções dos professores 

sobre avaliação educacional como forma de apreendermos o fenômeno das avaliações externas 

no interior de uma escola. No próximo capítulo apresentamos a caracterização da RME-SP, 

rede escolhida para a realização deste trabalho. 
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4. O CONTEXTO DA RME-SP E O COTIDIANO DA EMEF SOL NASCENTE 

 

Este capítulo apresenta informações socioeducacionais sobre a RME-SP, visando a 

oferecer um panorama sobre seu contexto e sobre as iniciativas próprias de avaliação externa 

que a tornaram elegível para o estudo desenvolvido, assim como descreveremos as 

características da Emef Sol Nascente, com destaque para informações referentes aos 

indicadores da Prova Brasil e Ideb, e ao contato inicial com professores e equipe gestora, que 

nos revelou demandas da escola em relação não apenas às avaliações externas, mas à avaliação 

educacional de forma mais ampla. 

 

4.1. Contextualização da RME-SP 

 

As informações sobre o contexto socioeducacional do município de São Paulo serão 

apresentadas por meio de um conjunto de indicadores sobre a dimensão da rede em número de 

escolas, quantidade de alunos e desempenho nas avaliações externas. De acordo com dados do 

Censo Escolar 2016, a RME-SP é a maior rede municipal de ensino do país e atende cerca de 

700 mil alunos distribuídos em mais de 600 escolas (Censo Escolar, 2016).  A Tabela 1 mostra 

a distribuição de escolas com atendimento por nível de ensino, bem como o número de 

matrículas, sendo 1.48120 escolas de educação básica no total, distribuídas em: 

 

Tabela 1 - Número de escolas e alunos por modalidade 

Modalidade Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

EJA 

Escolas 911 559 08 231 

Alunos 263.253* 421.071** 3.348 50.896 

Fonte: Censo Escolar/2016. 

* Matrículas em creches e pré-escolas. 

** Matrículas ensino fundamental anos iniciais e anos finais. 

 

A extensão da RME-SP contempla 1.481 escolas administradas diretamente, 367 

creches indiretas, dirigidas por entidades conveniadas, e ainda 1.336 convênios com creches 

particulares e entidades alfabetizadoras. Conta com mais de 62 mil servidores, entre 

                                                           
20 Fonte: Censo Escolar/Inep 2016 e Site Qedu. 
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professores, gestores e pessoal de apoio21. Dada a amplitude da rede, ela foi dividida em 13 

Diretorias Regionais de Educação (DRE) localizadas nos seguintes bairros: Butantã, Campo 

Limpo, Capela do Socorro, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaquera, 

Jaçanã/Tremembé, Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus e São Miguel Paulista. 

Com um contingente dessa magnitude, há que se observar os indicadores educacionais 

que possam mostrar um panorama da rede, como as taxas de rendimento, constituídas pelas 

taxas de aprovação, reprovação e abandono. Segundo o Inep, as taxas de rendimento escolar 

são geradas a partir da soma da quantidade de alunos aprovados, reprovados e que abandonaram 

a escola ao final de um ano letivo.  

Na Tabela 2 são apresentadas as taxas de rendimento da RME-SP dos anos iniciais do 

ensino fundamental, respectivamente, no ano de 2015 em comparação com o estado de São 

Paulo e com o país.  

 

Tabela 2 - Taxas de rendimento. RME-SP, anos iniciais do ensino fundamental. 2015 

  Reprovação Abandono Aprovação 

  

B
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l 
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o
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io
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l 
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B
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l 

E
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o
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Anos iniciais 6,7 2,5 2,1 1,1 0,2 0,6 92,2 96,8 97,2 

1º ano 1,2 0,7 0,6 1,1 0,3 0,8 97,7 99,0 98,6 

2º ano 2,8 1,7 0,7 0,8 0,2 0,5 96,4 98,1 98,8 

3º ano 12,2 6,4 7,2 1,1 0,2 0,7 86,7 93,4 92,1 

4º ano 8,3 1,6 0,7 1,2 0,2 0,5 90,5 98,2 98,8 

5º ano 7,6 1,9 1,0 1,4 0,3 0,7 91,0 97,8 98,3 

Fonte: Censo Escolar. 

 

Na Tabela 3 observam-se as taxas de rendimento dos anos finais do ensino fundamental 

comparadas com o estado de São Paulo e com o país. 

 

 

 

                                                           
21 Dados da SME-SP, disponível em: 

<http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000>. Acesso 

em: 06 jul. 2017. 
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Tabela 3 - Taxas de rendimento. RME-SP, anos finais do ensino fundamental. 2015 

  Reprovação Abandono Aprovação 
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l 
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o
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l 
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st
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o
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io

 

B
ra
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l 
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ad
o
 

M
u

n
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Anos Finais 12,3 5,8 7,5 3,7 1,6 2,7 84,1 92,6 97,2 

6º ano 15,4 5,8 7,8 3,8 1,0 1,3 80,8 93,2 90,9 

7º ano 13,5 4,8 13,2 3,7 1,3 5,2 82,8 93,9 81,6 

8º ano 10,5 4,8 7,5 3,5 1,6 3,1 86,0 93,6 89,4 

9º ano 8,9 7,4 6,0 3,6 2,4 3,2 87,5 90,2 90,8 

Fonte: Censo Escolar.  

 

As taxas de reprovação da rede nos anos iniciais do ensino fundamental mostram-se 

menores que as do estado e cerca de 1/3 da média do país. Entretanto, o 6º ano, primeira etapa 

dos anos finais, apresenta uma taxa de abandono cerca de três vezes maior do que a média do 

país. No que se refere aos anos finais do ensino fundamental, observa-se que a rede apresenta 

taxas de reprovação superiores às do Estado, em especial no 7º ano, etapa com maior taxa de 

abandono, quatro vezes maior que a do Estado.  

Como aspecto extremamente relevante, inclusive por sido um dos principais critérios 

para o desenvolvimento da pesquisa, a RME-SP está envolvida com muitas avaliações externas, 

seja de esfera federal, como a Prova Brasil, Provinha Brasil e ANA, seja de origem 

internacional, como o Pisa. E, seguindo uma tendência já apontada por Sousa (2013) em relação 

à organização de sistemas estaduais de avaliação, instituiu em 2005, por meio da Lei nº 14.063, 

o seu próprio Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos, a Prova São Paulo 

(SÃO PAULO, 2005). 

A tendência a que se refere Sousa (2013, p. 54) indica que a organização de sistemas 

estaduais de avaliação se apoia na “ideia da necessidade da avaliação para qualificar a gestão 

em educação”, intensificando, inclusive, o uso de seus resultados para a gestão educacional, 

utilizando, para tanto, mecanismos de responsabilização, ampla divulgação de resultados de 

escolas, além de incentivos, simbólicos ou financeiros. A autora identifica duas fases que 

caracterizam o modo como os governos se relacionam com resultados das avaliações na 

condução da política educacional, sendo a primeira marcada por frágeis vínculos entre 

resultados das avaliações e políticas e práticas, e a segunda, em que se identifica associação 

entre resultados das avaliações e gestão educacional. Bauer e Tavares (2013, p. 15) reiteram, 
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ao apontarem que o desenvolvimento de sistemas de avaliação educacional veio acompanhado 

pela introdução e aprimoramento de mecanismos de gestão educacional, “concretizando um 

modelo de gestão que se baseia no monitoramento dos resultados educacionais e o 

entendimento de qualidade [...] baseado na consecução de melhores índices qualitativos”. 

Nota-se que as avaliações externas se configuram, atualmente, uma ferramenta cada vez 

mais comum de gestão de sistemas de ensino nas esferas federal, estadual e municipal. E assim 

como o governo federal, a maior parte dos sistemas de avaliação estaduais e municipais utiliza 

a medida de proficiência dos alunos, considerando a escala de proficiência do Saeb, obtida por 

meio de instrumentos de testagem.  

Observa-se que uma das principais razões para sistemas municipais e estaduais de 

ensino criarem seus próprios sistemas de avaliação de desempenho é a repercussão negativa das 

avaliações federais, sob a alegação de dificuldade em se reconhecerem nos resultados 

fornecidos, por exemplo, pela Prova Brasil. No que se refere a iniciativas municipais de 

avaliação da educação básica, a exemplo dos sistemas estaduais, o que se observa são 

tendências à não adesão dos municípios ao sistema nacional de avaliação da educação básica, 

motivada, aparentemente, por fatores como a falta de negociação e diálogo mediador, expressão 

da ausência de um regime de colaboração entre governo federal e município, como apontado 

por Werle, Thum e Andrade (2009). 

Nesse sentido, a RME-SP proporciona um lócus privilegiado para investigação, 

inclusive, da pertinência de iniciativas municipais de avaliação, permitindo-nos problematizar 

as contribuições e limitações do sistema de avaliação adotado e, mais precisamente, do principal 

instrumento utilizado pela rede entre os anos de 2007 e 2012, a PSP, uma avaliação em larga 

escala que, por suas características, permitia acompanhar a trajetória dos alunos e o cotejamento 

de seus resultados com a avaliação interna. 

Considerando as proposições apresentadas pela literatura sobre as avaliações externas 

no âmbito municipal e a relativa escassez de informações sobre características dessas 

avaliações, desde o seu desenvolvimento até a divulgação e uso de seus resultados, serão 

apresentadas, na sequência, as características gerais da PSP, quanto à estrutura, abrangência, 

público-alvo, instrumentos e matrizes de referência. Para tanto, baseamo-nos em documentos 

oficiais como as Matrizes de Avaliação, relatórios pedagógicos dos resultados e na legislação 

que a instituiu e normatizou. 
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4.2. Avaliação da RME-SP: a Prova São Paulo 

 

A PSP começou a ser aplicada no ano de 2007, na gestão Gilberto Kassab (2006-2012) 

visando a: 

[...] coletar e sistematizar dados e produzir informações sobre o desempenho 

dos alunos, em Língua Portuguesa e Matemática, nos 2º e 4º anos do Ciclo I 

(equivalentes às 2ª e 4ª séries, e doravante assim referenciados), e nos 2º e 

4º anos do Ciclo II (equivalentes às 6ª e 8ª séries, e doravante assim 

referenciados) de todas as escolas municipais de ensino fundamental (SÃO 

PAULO, 2006, p. 14). 

 

Tal sistema de avaliação ficou a cargo do Núcleo de Avaliação Educacional (NAE), 

criado especialmente para cuidar da PSP e de outros projetos de avaliação da rede. Instituído 

por meio do Decreto nº 47.683, de 14 de setembro de 2006, alterado posteriormente pelo 

Decreto nº 49.550/2008, para atendimento à citada Lei nº 14.063, ao NAE cabe: 

Art. 4º [...]  

I – coordenar e supervisionar as ações de avaliação educacional, internas e 

externas, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;  

II – coordenar e supervisionar as ações de orientação técnica de professores e 

funcionários da Rede Municipal de Ensino para atuarem na área de avaliação;  

III – propor e gerenciar trabalhos vinculados aos processos de avaliações 

educacionais;  

IV – estruturar e coordenar trabalhos para a criação e implementação de um 

banco de dados para armazenagem de dados resultantes das avaliações e 

elaboração de estatísticas institucionais da educação no Município de São 

Paulo;  

V – estruturar e coordenar a elaboração e edição de relatórios gerenciais de 

natureza técnica e pedagógica, decorrentes das ações de avaliação (SÃO 

PAULO, 2006). 

 

O documento confere autonomia à SME-SP em relação a “celebrar convênios ou termos 

de cooperação técnica com instituições públicas ou privadas para viabilização do Sistema de 

Avaliação de Aproveitamento Escolar” (Op. cit., p. 3). 

Conforme o artigo 2º do Decreto 47.683, o Sistema de Avaliação tem como objetivo: 

I - desenvolver um sistema de avaliação do desempenho escolar dos alunos do 

ensino fundamental e médio que subsidie a Secretaria Municipal de Educação 

nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional do Município; 

II - verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e 

médio, nos diferentes componentes curriculares, de modo a fornecer ao 

sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas das Coordenadorias de 

Educação e às unidades educacionais informações que subsidiem: 

a) a política de formação continuada dos recursos do magistério; 
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b) a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de modo a 

aprimorá-la; 

c) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o 

planejamento escolar, a formação dos professores e o estabelecimento de 

metas para o projeto pedagógico de cada escola; 

d) a orientação para os trabalhos desenvolvidos nas Ações de Apoio 

Pedagógico, inclusive nas Salas de Apoio Pedagógico - SAPs das unidades 

escolares, com os alunos que necessitam de reforço na aprendizagem (SÃO 

PAULO, 2006). 

 

Uma vez instituído o NAE, sob sua responsabilidade iniciou-se o processo de 

desenvolvimento da PSP, sendo que a elaboração das Matrizes de Referência para a Avaliação, 

bem como o delineamento técnico e pedagógico da mesma ficou a cargo desse órgão. 

Ao divulgar as Matrizes de Referência, Alexandre Schneider, então Secretário da 

Educação, destaca a ampla participação da comunidade escolar no processo de construção desse 

documento. Esclarece que, inicialmente, assessores-especialistas em avaliação foram 

contratados para organizar o que chamou de "proposta inicial de matrizes", baseada em 

documentos que balizam as avaliações nacionais e internacionais, além de documentos oficiais 

da SME-SP que estabelecem as diretrizes do ensino fundamental. Essa primeira versão foi então 

apresentada à comunidade escolar por meio de oficinas em que professores e coordenadores 

efetivaram uma primeira leitura crítica. Sua participação não se restringiu a essa leitura, na 

verdade, eles puderam também indicar o ano/ciclo mais adequado para a avaliação das 

habilidades propostas na matriz, além de opinar sobre a retirada de algumas ou a inclusão de 

outras habilidades não contempladas no documento. Para consolidação do trabalho foi 

apresentado, no Planejamento de 2007, um texto inicial das referidas matrizes, momento no 

qual os professores puderam manifestar concordância ou discordância acerca de cada 

habilidade por meio de uma ficha de validação, analisadas em reuniões técnicas posteriores e 

que orientaram a nova redação das Matrizes (SÃO PAULO, 2007a, p. 4), documento no qual 

se acrescenta o desejo de aproximação entre a iniciativa municipal e a federal de avaliação: 

A necessidade de adequação às Matrizes de Referência do Saeb/Prova Brasil, 

para quarta e oitava séries, também foi considerada como um argumento para 

a manutenção de habilidades não validadas dentro dessas séries, uma vez que 

a matriz e a própria avaliação da Prefeitura Municipal de São Paulo devem 

representar os conhecimentos consensualmente aceitos e avaliados também 

em nível nacional. 

 

Após a definição das Matrizes, ocorreu então a primeira edição da prova em 2007. 

Composta por itens elaborados e pré-testados especialmente para a PSP, foram incluídos 
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também itens já calibrados do Saeb, fornecidos pelo Inep/Mec. Desde a primeira edição da PSP 

a metodologia utilizada foi baseada nos Blocos Incompletos Balanceados (BIB)22. 

Na edição de 2007, compunham a prova instrumentos para avaliar as áreas de 

matemática e língua portuguesa com itens de múltipla escolha e de resposta construída, além 

de questionários (do aluno, professor, diretor, coordenadores, supervisores e escola) (SÃO 

PAULO, 2007b). Em 2008 e 2009 foram utilizados apenas itens de múltipla escolha, sendo que, 

em 2010, a prova passou a contar com produção de texto na área de língua portuguesa. Já em 

2011, as Matrizes de Referência foram reformuladas e a área de Ciências passou a fazer parte 

da prova, o que se seguiu até a última edição, em 2012 (SÃO PAULO, 2008b; 2009; 2010; 

2011). 

A extinção da PSP aconteceu na gestão Fernando Haddad, sob o anúncio de que seria 

substituída, em definitivo, pela Prova Brasil, de responsabilidade do governo federal. Em 

entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em 26/02/2013, o então secretário de Educação Cesar 

Callegari afirmou que o Ideb passaria a ser o principal critério de qualidade, sob a alegação de 

que a gestão anterior não utilizava os resultados de forma adequada (SOUZA, 2013, p. 15).  

Embora haja algumas aproximações entre a PSP e a Prova Brasil, como a utilização de 

itens calibrados pelo Inep/MEC e a divulgação dos resultados da escala de desempenho Saeb, 

é importante ressaltar que várias características desse instrumento superam as limitações da 

Prova Brasil. É o que assegura Alavarse (2013b, p. 03-05) ao destacar potencialidades da PSP 

como aquelas ligadas à possibilidade de utilização dos resultados pelas equipes pedagógicas 

das escolas, entre elas:  

[...] 
01 - Matrizes de avaliação, de língua portuguesa e matemática, resultante de 

um processo de consultas e verificações: à equipe inicial de professores, 

cadernos de alunos e às equipes escolares; portanto, com melhor validação; 

[...] 

08 - Aplicação das provas desde o 3º ano do ensino fundamental; 

09 - Resultados das proficiências dos alunos do 3º ano do ensino fundamental; 

[...] 

19 - Resultados por aluno, turma, ano (série), escola, Diretoria Regional de 

Educação (DRE) e RME-SP; 

20 - Possibilidade de rápida entrega de resultados para uso no planejamento 

das escolas, dando o caráter de avaliação formativa para uma avaliação 

externa; 

[...] 

28 - Permite acompanhamento longitudinal de alunos ao longo de todo ensino 

fundamental, mesmo com transferência para outra escola da rede; 

                                                           
22 Para mais detalhes sobre essa metodologia, consultar Beckman (2001). 
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29 - Permite cotejamento entre resultados de avaliação internas com resultados 

de avaliação externa, por conta de resultados individuais dos alunos serem 

enviados às escolas; 

[...] 

38 - Divulgação dos resultados na rede, envolvendo equipes de gestão e 

professores, como atividade de formação em avaliação educacional. 
 

Realizada anualmente, entre 2007 e 2012, e composta por provas de língua portuguesa 

(foco em leitura), matemática (foco em resolução de problemas) e, a partir de 2011, ciências, a 

PSP utilizava, ainda, instrumentos contextuais como questionário de nível socioeconômico e 

hábitos de estudo para os alunos; questionários de práticas pedagógicas para os professores das 

áreas avaliadas; questionários para diretores e supervisores de ensino para sondagem das 

condições de trabalho de cada uma das escolas (BORN, 2015). 

De acordo com o Relatório de Resultados da Escola, no ano de 2007, disponível no 

portal da SME, a PSP destacava-se por várias características (SÃO PAULO, 2007b, p. 3), como: 

[...] envolvimento de alunos da 2ª série; utilização de itens de resposta 

construída, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática; iniciativas 

para garantir a participação de todos os alunos, inclusive mediante recursos 

diferenciados para aqueles com Necessidades Educacionais Especiais; 

expressão do desempenho de alunos da 6ª série na escala do Saeb; 

instrumentos personalizados e resultados por aluno. 

 

O Relatório aponta a possibilidade de identificação de déficits de aprendizagem como a 

identificação de alunos não-alfabéticos, graças à “existência de produção de textos na prova, o 

que permitirá trabalho intensivo e focado, especialmente na 3ª série” (Op. cit., p. 4). 

É importante destacar que a PSP não foi a única iniciativa da SME para avaliar a rede. 

Em 2009, foi criada a Prova da Cidade, uma avaliação diagnóstica, produzida por professores 

da rede, cuja aplicação e correção eram realizadas pelas próprias escolas. A construção de itens 

para a composição da Prova privilegiava a participação de professores da rede incentivados a 

participarem de Oficina de Elaboração de Itens. Os objetivos dessa avaliação, descrito no portal 

da SME-SP23, são: 

a) subsidiar tecnicamente a prática de realização de provas padronizadas, 

como a Prova São Paulo e a Prova Brasil;  

                                                           
23 Disponível em: 

<http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/nucleo/AnonimoSistema/MenuTexto.aspx?MenuID=47&M

enuIDAberto=24>. Acesso em: 01 jul. 2014. 
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b) descrever e analisar as dificuldades dos alunos em relação a determinadas 

habilidades, nos seus diferentes níveis de complexidade, oferecendo sugestões 

de intervenções pedagógicas;  

c) permitir a compreensão de algumas análises estatísticas que podem ajudar 

a compreender as dificuldades pedagógicas dos alunos;  

d) dialogar diretamente com os documentos oficiais da SME: Orientações 

Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem e os Cadernos 

de Apoio e Aprendizagem.  

e) envolver a equipe escolar no planejamento, aplicação, correção e 

interpretação dos resultados;  

f) atender a diversas solicitações, sobretudo dos professores, quanto a: acesso 

aos itens; acesso às respostas dadas pelos alunos; inserção de itens de respostas 

construídas nas provas; acesso aos critérios de correção dos itens. 

 

Embora ambas as avaliações façam parte do Sistema de Avaliação da SME, são 

importantes as observações de Born (2015) quanto às diferenças entre ambas. No caso da Prova 

da Cidade, por exemplo, utiliza-se para análise dos resultados a Teoria Clássica de Testes 

(TCT), enquanto a PSP utiliza, além da TCT, a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Os itens da 

Prova da Cidade eram elaborados pelos professores da rede e divulgados, ao passo que a PSP 

possuía itens calibrados e sigilosos. Em relação à comparabilidade, somente a PSP possibilita 

uma comparação com outras redes de ensino. Tais características mostram que os objetivos de 

cada avaliação são diferentes, sendo que a função da Prova da Cidade é ser um instrumento 

pedagógico para a escola, enquanto que a PSP é um instrumento diagnóstico para políticas 

públicas da SME-SP (Op. cit., p. 95). 

Born (2015) acrescenta que, em relação à abrangência da PSP, desde a sua criação, 

houve alterações nos anos avaliados em função do caráter amostral e censitário. A primeira 

edição, em 2007, avaliou apenas os 2ºs e 4ºs anos dos Ciclos I e II de forma censitária. A partir 

de 2008, os anos 3º, 5º e 7º passaram a ser avaliados em caráter amostral, mantendo-se as 

mesmas etapas já avaliadas em 2007, de maneira censitária. Com a implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos na rede, a partir de 2011 o primeiro ano avaliado foi o 3º até sua 

extinção, em 2012. 

 

4.3. A Emef Sol Nascente: razões para a escolha 

 

Destacamos a seguir algumas razões para escolha da Emef Sol Nascente apresentando 

suas características e informações referentes ao contato inicial, ao cotidiano da escola até a 

sistemática de observações e coleta e análise de documentos. 
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A escolha da escola levou em conta alguns fatores, entre eles o de ser uma instituição 

pertencente à rede municipal de São Paulo. A RME-SP, como já citado, é uma das maiores 

redes públicas de ensino do país, com quase um milhão de alunos matriculados. Também se 

destaca pela profusão de avaliações externas aplicadas a seus alunos e por apresentar um núcleo 

específico para avaliação. Entre as avaliações externas que a rede participa ou participou, 

podemos citar Prova Brasil, Provinha Brasil, Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), PSP, Prova da Cidade e a mais 

recente, a Prova Mais Educação, esta última uma iniciativa municipal atualmente em curso. Ter 

presente esse contexto é importante para entender as razões que nos levaram a escolher essa 

instituição para realização da pesquisa. 

Outro fator deve-se à localização da escola, na região da periferia de São Paulo, 

atendendo uma clientela de nível socioeconômico baixo, classificado como grupo 5 pelo Inep24 

e, portanto, inserida em um contexto que poderia levar a preocupações maiores com os 

resultados nas avaliações externas, devido à pressão por resultados do órgão responsável. 

Finalmente, a escolha por essa escola considerou o interesse e disponibilidade do gestor 

em colaborar com o projeto, facilitando o desenvolvimento da pesquisa, sobretudo em face do 

tipo de levantamento e tratamento de dados delineados no projeto. A escola atende cerca de 600 

alunos, conforme         Tabela 4, sendo os anos finais de ensino fundamental no período da 

manhã e os anos iniciais, no período da tarde.  

        Tabela 4 - Total de matrículas, Emef Sol Nascente, ensino fundamental. 2016 

E.F. Anos 

iniciais 

Matrículas Anos finais Matrículas 

1º ano 63 6º ano 75 

2º ano 51 7º ano 0 

3º ano 73 8º ano 85 

4º ano 68 9º ano 100 

5º ano 89 - - 

Total 344 Total 260 

        Fonte: Censo Escolar.  

                                                           
24 O Inep adota o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE), que possibilita situar o público atendido pela escola 

de acordo com nível e escolaridade dos pais, da renda familiar, da posse de bens e da contratação de serviços pela 

família dos alunos. Os dados utilizados em seu cálculo são obtidos mediante a aplicação dos questionários 

contextuais do Saeb aplicados na escola. Os níveis do INSE são expressos numa escala que varia de 1 a 7, sendo 

o Grupo 1 composto por escolas com nível socioeconômico mais baixo e o Grupo 7 com o mais alto. 
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As taxas de rendimento observadas em 2015 refletem uma mudança ocorrida na Emef 

ao longo do tempo, conforme se pode notar nas Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7 sobre os anos 

iniciais do ensino fundamental.  

 

Tabela 5 – Taxas de reprovação, Emef Sol Nascente, anos iniciais do ensino fundamental. 2015 

Reprovação 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.F. Anos iniciais 8,9 4,2 0,5 0,6 0,3 0,3 

1º ano 0,0 2,6 0,0 1,3 0,0 0,0 

2º ano  -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3º ano 0,0   - 0,0 1,1 0,0 0,0 

4º ano 1,7 1,8   - 0,0 0,0 1,5 

5º ano 25,9 9,2 1,4   - 1,3 0,0 

Fonte: Censo Escolar.  

 

Tabela 6 - Taxas de abandono, Emef Sol Nascente, anos iniciais do ensino fundamental. 2015 

Abandono 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.F. Anos iniciais 0,6 0,5 0,7 0,6 0,9 0,9 

1º ano 2,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 

2º ano   - 1,2 0,0 1,3 0,0 0,0 

3º ano 0,8   - 0,0 0,0 1,4 1,4 

4º ano 0,0 0,0   - 0,0 1,2 1,5 

5º ano 0,0 0,7 2,2   - 1,3 1,1 

Fonte: Censo Escolar.  

 

Tabela 7 - Taxas de aprovação, Emef Sol Nascente, anos iniciais do ensino fundamental. 2015 

Aprovação 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.F. Anos iniciais 90,5 95,3 98,8 98,7 98,9 98,8 

1º ano 97,8 97,4 100,0 97,3 100,0 100,0 

2º ano   - 98,8 100,0 98,7 100,0 100,0 

3º ano 99,2   - 100,0 98,9 98,6 98,6 

4º ano 98,3 98,2    - 100,0 98,8 97,0 

5º ano 74,1 90,1 96,4   - 97,4 98,9 

Fonte: Censo Escolar. 
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Nota-se que as taxas de reprovação da escola apresentam uma tendência de queda desde 

o ano de 2010, quando 8,9% dos alunos dos anos iniciais reprovaram, especialmente o 5º, que 

representa final de ciclo e no qual foram reprovados 25,6% de alunos. Por outro lado, as taxas 

de abandono nos anos iniciais apresentam alta quando se compara os anos de 2010 e 2015, com 

0,6% e 0,9%, respectivamente. As taxas de aprovação apresentam tendência de alta desde 2010, 

embora o 3º e 4º ano apresentem, em 2015, taxas menores de aprovação do que em 2010. 

Em relação às taxas de rendimento dos anos finais do ensino fundamental da Emef Sol 

Nascente, também se observam mudanças desde 2010, conforme se pode notar na Tabela 8, 

Tabela 9 e Tabela 10 sobre os anos iniciais do ensino fundamental.  

 

Tabela 8 - Taxas de reprovação, Emef Sol Nascente, anos finais do ensino fundamental. 2015 

Reprovação 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.F. Anos Finais 16,0 12,9 0,6 0,8 0,4 4,7 

6º ano 9,1 4,6 0,0 0,0   - 2,5 

7º ano 14,1 17,1 1,6 0,0 1,1   - 

8º ano 12,5 19,6 0,9 3,3 0,0 2,3 

9º ano 30,7 12,7 0,0 0,0 0,0 8,4 

Fonte: Censo Escolar.  

 

Tabela 9 - Taxas de abandono, Emef Sol Nascente, anos finais do ensino fundamental. 2015 

Abandono 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.F. Anos Finais 2,5 0,7 5,0 4,8 9,0 1,6 

6º ano 0,0 0,0 1,6 1,0   - 0,0 

7º ano 3,1 0,0 3,8 9,5 5,5   - 

8º ano 3,6 2,1 6,5 2,3 14,4 1,1 

9º ano 3,4 1,0 9,2 5,7 6,0 3,2 

Fonte: Censo Escolar.  
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Tabela 10 - Taxas de aprovação, Emef Sol Nascente, anos finais do ensino fundamental. 2015 

Aprovação 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.F. Anos Finais 81,6 86,5 94,3 94,4 90,7 93,7 

6º ano 90,9 95,4 98,4 99,0   - 97,5 

7º ano 82,8 82,9 94,6 90,5 93,4   - 

8º ano 83,9 78,3 92,6 94,4 85,6 96,6 

9º ano 65,9 86,3 90,8 94,3 94,0 88,4 

Fonte: Censo Escolar.  

 

Observa-se que as taxas de reprovação dos anos finais do ensino fundamental da escola 

apresentam um quadro semelhante ao verificado nos anos iniciais, com queda desde 2010, 

quando a escola reprovou 30% dos alunos no 9º ano, para cerca de 8% em 2015, depois de 

apresentar um percentual de 0% em 2012, 2013 e 2014. Os anos finais do ensino fundamental 

como um todo apresentam queda nas taxas de reprovação de 16% em 2010 para cerca de 4% 

em 2015. As taxas de abandono não têm apresentado uma tendência. Na verdade, elas oscilam 

entre 2,5% em 2010 e 1,6% em 2015, tendo chegado a 9% de abandono nos anos finais em 

2014, sendo o 8º ano a etapa que mais abandono apresentou, com 14,4% no mesmo ano. As 

taxas de aprovação têm apresentado alta desde 2010, com ligeira queda em 2014, chegando a 

93,7% em 2015. 

Em relação à proficiência na Prova Brasil, a Tabela 11 e a Tabela 12 apresentam os 

resultados da Emef Sol Nascente em todas as edições, desde 2007 até 2015, nos anos iniciais e 

nos anos finais do ensino fundamental, respectivamente, em comparação com a rede, o estado 

e o país. 

 

Tabela 11 - Resultados da Prova Brasil, Emef Sol Nascente, anos iniciais do ensino fundamental 
 

2007 2009 2011 2013 2015 
 

LP MT LP MT LP MT LP MT LP MT 

Brasil 171,40 189,14 179,58 199,52 190,60 209,60 189,72 205,10 202,29 214,55 

Estado 180,48 198,85 190,73 214,19 191,60 213,10 204,27 222,85 218,09 233,03 

Município 171,71 189,17 183,21 204,28 181,60 197,50     -      -  209,70 219,33 

Escola 161,26 186,90 154,78 177,34 167,50 183,40     -      - 206,60 217,30 

Fonte: Censo Escolar.  
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Tabela 12 - Resultados da Prova Brasil, Emef Sol Nascente, anos finais do ensino fundamental 
 

2007 2009 2011 2013 2015 
 

LP MT LP MT LP MT LP MT LP MT 

Brasil 228,93 240,56 236,96 240,29 243,00 250,60 237,78 242,35 247,33 250,57 

Estado 232,31 243,31 240,83 243,51 240,80 244,30 241,52 246,18 249,91 253,43 

Município 228,20 237,67 235,08 236,07 238,60 240,40 235,91 238,64 246,84 248,54 

Escola 218,28 234,30 223.33 229,16 219,10 223,50 212,83 214,35 216,91 236,06 

Fonte: Censo Escolar. 

 

O desempenho dos alunos da Emef Sol Nascente na Prova Brasil, desde a primeira 

edição, está abaixo da média da rede, tanto nos anos iniciais do ensino fundamental quanto nos 

anos finais. Chama a atenção o baixo desempenho dos alunos dos anos finais em matemática, 

em queda no período entre 2007 e 2013, voltando a subir na última edição com desempenho 

similar a 2007. Em língua portuguesa, também nos anos finais, o desempenho em 2015 é menor 

que a média estadual dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Diante das informações gerais para contextualização da pesquisa, expomos a seguir o 

cotidiano escolar vivenciado pelas pesquisadoras ao longo de 30 meses de imersão no campo, 

procurando apresentar, por meio das observações de campo, dos registros em seus documentos 

e dos questionários aplicados ao corpo docente, como a escola se relacionoucom as avaliações 

externas no período compreendido entre 2007 e 2012. 

Procurando marcas ou influências das avaliações externas no cotidiano da escola 

pesquisada, mantivemos contato semanal durante um ano e meio. O objetivo central do trabalho 

foi a relação estabelecida pela escola com as avaliações externas, procurando apreender 

influências destas nas concepções dos professores. 

Para levantar informações sobre esse cotidiano, voltamos nosso olhar para o tipo de 

relação estabelecida entre os professores e a equipe gestora e a temática avaliação, externa e 

interna, intentando apreender as concepções que têm esses profissionais. Embora o objetivo 

desta pesquisa seja identificar e analisar possíveis influências das avaliações externas nas 

concepções de avaliação educacional dos professores, o fato de nosso objeto ser as concepções 

desses profissionais permitiu que nossa análise focasse a avaliação de forma mais ampla, 

abrangendo também a avaliação interna, uma vez que as concepções dos professores 

repercutem nas práticas de avaliação. Portanto, não se vê razão para estabelecer dicotomia entre 

ambas as modalidades de avaliação, pois entendemos que elas estão conectadas. O relato do 
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cotidiano enfatiza a presença ou não das avaliações externas, ancorado no objetivo principal da 

pesquisa.  

Utilizamos alguns critérios para o que denominamos “marcas” dessas avaliações, 

presentes na fala dos professores e equipe gestora e também nos documentos a que tivemos 

acesso. Consideramos “marcas” as tensões mais comuns na literatura, de tal forma que o olhar 

foi direcionado a buscar, por exemplo, uma possível redução do currículo; a predileção da 

escola por conteúdos como matemática e língua portuguesa em detrimento a outras áreas, e 

ainda uma mudança significativa nas práticas registradas nos Diários de Classe e de Bordo, que 

nos mostrasse um “controle” sobre o fazer docente, de modo que a prática fosse ditada pelos 

exames. 

Em relação às falas dos professores, utilizaram-se os mesmos critérios, de modo que se 

atentou a possíveis menções a simulados, correções de provas externas, comparações entre 

avaliações internas e externas, matrizes de referência, Ideb, habilidades, descritores, 

proficiência e em relação à avaliação interna, comentários sobre provas e outros instrumentos, 

reprovação, atribuição de notas e critérios para atribuição de notas. 

O primeiro contato com a escola aconteceu no dia 9 de outubro de 2014. Na ocasião, 

fomos apresentadas ao gestor, às coordenadoras pedagógicas e aos assistentes de direção. Nesse 

momento, informamos aos presentes os objetivos da pesquisa e estabelecemos um diálogo a 

respeito de expectativas tanto nossas quanto dos presentes. Um dos assistentes de direção 

mostrou-se bastante interessado no trabalho a ser desenvolvido, dizendo: “espero que vocês 

nos ajudem a entender o que são competências e habilidades”. Essa fala foi muito significativa 

por apresentar demandas iniciais de conhecimentos dos profissionais dessa escola, começando 

pela equipe gestora. 

A partir de então, adotou-se uma sistemática de visitas semanais à escola. A observação 

e os registros de cada visita foram algumas das prioridades que mantivemos no período de 

inserção na Emef Sol Nascente. As visitas à escola tornaram-se regulares e semanais a partir do 

mês de outubro de 2014. Estas tinham o intuito de observar as reuniões de horário coletivo da 

Jeif e também horários coletivos como Reuniões Pedagógicas, Conselhos de Classe e Reuniões 

de Pais além de datas festivas, como festas juninas. 

Foram recolhidos diversos documentos com autorização do gestor e da coordenadora 

pedagógica, entre eles: o PPP, Planos de Ensino, Diários de Classe (2006 a 2013), Diários de 

Bordo (2010), resultados da PSP no período de 2007 a 2012, indicando nome, código EOL, 
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sexo, número da turma, disciplina (Matemática e Língua Portuguesa), proficiência individual 

em Matemática, Língua Portuguesa e Ciências, esta última em 2011 e 2012, e, ainda, registros 

de professores com conceitos avaliativos no período de 1999 a 2012. 

A aproximação com os professores foi possível após oito meses da entrada na escola, 

uma vez que, inicialmente, optamos por recolher e categorizar documentos disponibilizados 

pela gestão e, ao mesmo tempo, observar os horários coletivos supracitados. Apesar de não 

iniciarmos o trabalho pelos professores, fomos apresentadas a eles, de tal forma que o 

desenvolvimento de uma pesquisa sobre avaliação na escola era de conhecimento de todos. 

Vimos neste capítulo uma breve caracterização da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo e da Emef Sol Nascente. No próximo capítulo apresentamos o tratamento dos dados 

coletados.  
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5. ACHADOS E SUAS PROBLEMATIZAÇÕES 

 

O presente capítulo apresenta os resultados finais da pesquisa desenvolvida na Emef Sol 

Nascente, cujo objetivo foi o de apreender as influências das avaliações externas nas 

concepções dos professores sobre avaliação educacional. 

É importante salientar que a pesquisa sobre concepções de professores comporta 

também um desafio metodológico que se coloca em virtude da dificuldade de se apreender algo 

latente, como são as concepções. Mostramos a complexidade desse objeto no capítulo 2 e, ao 

mesmo tempo, a necessidade destacada pela literatura quanto a trabalhos na área de concepções 

de professores, entendendo-as como de fundamental importância para transformar práticas 

docentes. A diversidade de procedimentos metodológicos de que lançamos mão mostrou-se 

pertinente a nossos propósitos e trouxe, de fato, muitos elementos para análise. Foi possível 

inferir concepções sob diferentes manifestações, em atitudes, falas, silêncios, respostas, 

registros; enfim, um emaranhado de situações que nos convidaram à difícil tarefa de interpretar 

esse conjunto de dados para dar-lhes um sentido coerente com os objetivos da pesquisa. Cientes 

do grau de latência das concepções de professores consideramos a observação, a análise 

documental, os questionários e as entrevistas importantes recursos para captação das mesmas, 

de modo que procuramos realizá-la em diferentes instâncias e ocasiões a fim de captarmos a 

manifestação do objeto no cotidiano escolar 

A análise dos dados, decorrentes dos procedimentos citados, permitiu-nos inferir 

múltiplas e distintas concepções de avaliação educacional que coabitam o espaço escolar, com 

indícios variados de reverberações das avaliações externas, que apontam para diferentes níveis 

de apropriação de resultados e das próprias avaliações. Os dados foram organizados da seguinte 

forma, para cada procedimento metodológico, primeiramente, sistematizamos os dados que nos 

revelaram concepções de avaliação educacional e, em seguida, apontamos as marcas das 

avaliações externas, quando houve. 

 

5.1. Avaliação educacional e os conselhos de classe 

 

No período em que visitamos a escola, foram muitos os eventos coletivos a que tivemos 

acesso. Poucos, porém, foram tão reveladores como os conselhos de classe, nos quais as 

concepções se manifestaram mais fortemente, pois tratavam-se de encontros cuja tarefa central 
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era a emissão de juízos, em tese sobre as aprendizagens dos alunos, ou seja, a consolidação de 

tarefas avaliativas. 

Nos conselhos de classe foi possível captar a complexidade da avaliação no espaço 

escolar, com concepções de avaliação educacional que indicam, no fundo, uma visão mais 

ampla do processo pedagógico, quer numa perspectiva mais inclusiva, quer para fazer da 

avaliação um instrumento de controle dos alunos. Dalben (1996) esclarece que os conselhos de 

classe foram instituídos com o objetivo de orientar professores na avaliação permanente dos 

alunos, a fim de analisar as causas de rendimentos altos e baixos e de criar condições de 

assistência aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

Observamos que se trata de uma instância em que professores expressam suas 

convicções sobre avaliação mais abertamente, revelando as relações desta com o quadro mais 

amplo de suas concepções sobre ensino e aprendizagem. As tensões em torno da avaliação e 

seus resultados se fizeram bastante presentes, bem como a posição da equipe gestora em relação 

aos juízos sobre aprovação e reprovação. Foram oito conselhos de classe, sendo um ao fim do 

ano de 2014, quatro no decorrer de 2015 e três no ano de 201625. Em várias ocasiões houve a 

presença do gestor da escola e, em todos os conselhos, a coordenação pedagógica esteve 

presente conduzindo os trabalhos.  

É importante salientar que, nos conselhos de classe observados, houve uma diferença 

significativa entre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental, no que tange ao teor 

das discussões. E, no caso específico dos anos finais, essas diferenças se davam também entre 

as turmas do 9º ano e as demais turmas da etapa final do ensino fundamental. Os professores 

dos anos iniciais, sobretudo ao fim dos anos nos quais não havia a possibilidade de reprovação 

abordavam mais questões pedagógicas, não isentas de polêmicas, mas focadas no progresso dos 

alunos, em seus avanços, dificuldades e desafios. A partir das avaliações que emitiam sobre o 

aproveitamento de seus alunos, discutiam formas de acompanhamento e estratégias para evitar 

a reprovação ao fim dos ciclos com preocupações voltadas à aprendizagem. De todo modo, 

apesar dessas diferenças, constatou-se, na maior parte dos professores, a crença de que a 

reprovação pode ser benéfica, valorizada como se fosse um “remédio pedagógico” para os 

males da aprendizagem, da indisciplina e do desinteresse.  

No caso dos anos finais, a tônica das discussões foi o comportamento dos alunos, 

embora com uma dinâmica particular para cada ano do ciclo autoral – 7º ao 9º ano – , no interior 

                                                           
25 Registros dos Conselhos de Classe encontram-se nos Apêndices B a I. 
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do qual a reprovação era possível, sendo que a tentativa de reprovação de vários alunos 

considerados “indisciplinados” foi uma constante por parte de vários professores. Constatamos 

que a CP, em várias ocasiões, procurava demover os professores da ideia da reprovação. 

Contudo, o que chamou a atenção foram os argumentos utilizados pela mesma. Para alunos do 

7º ou do 8º ano, por várias vezes observamos a alusão ao histórico de vida do aluno, às tragédias 

pessoais como justificativa para sua aprovação. Em contrapartida, para diversos alunos do 9º 

ano, com comportamento considerado “difícil”, o argumento para aprovação estava ancorado 

na solução do “problema” para o próximo ano, que seria a saída daquele aluno pela porta da 

aprovação. Relatamos a seguir alguns eventos para ilustrar tais constatações.    

No primeiro conselho que observamos, em 09/12/2014, do 5º ano, houve muita 

resistência de uma professora a respeito de um aluno, diagnosticado como pré-silábico em 

termos de sua alfabetização, com problemas de faltas e pouco acompanhamento de familiares, 

que dificultavam, segundo a mesma, o desenvolvimento do aluno, segundo essa professora 

[...] o aluno Felipe tem falta suficiente para reprovar. [É] melhor reprovar. [O] 

menino é perdido. Tem 66 faltas e o avô veio bêbado, é melhor reprovar e 

colocar no 2º ano e ter acompanhamento do 5º, pois ele não consegue fazer o 

ba-be-bi-bo-bu (Professora Melissa, E. F. anos iniciais). 

 

No conselho de classe do 3º ano do ensino fundamental encontramos essa crença nos 

benefícios da reprovação, embora diante de aspectos que não se referiam exclusivamente à 

aprendizagem, justificando-se a reprovação com variados argumentos como o que se vê neste 

trecho: 

[...] é silábico sem valor, ele não tem problemas de aprendizagem, no entanto, 

não tem vontade de aprender. [...] é melhor reter, porque no 4º ano tem muita 

leitura e ele não vai conseguir acompanhar (Professora Genoveva, E. F. anos 

iniciais). 

 

Na mesma oportunidade, observamos o conselho relativo aos anos finais do ensino 

fundamental e chamou-nos a atenção a escassa abordagem sobre a aprendizagem dos alunos, 

sendo que as discussões estiveram focadas em assuntos outros. Foi possível notar uma apatia 

entre os professores, cansados, desiludidos, impotentes frente a problemas como desinteresse, 

envolvimento com drogas, gravidez de adolescentes, violência, drogas e alcoolismo dos pais, 

situações as mais adversas. Observamos, ainda, uma postura, entre alguns professores, 

externada por falas que atribuíam à avaliação um papel irrelevante, uma obrigação 

administrativa sem vinculação entre ensino e aprendizagem, como em “Para quê atribuir 
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notas, se na hora passa todo mundo?”. Foram muitas as falas descontentes dos professores 

com a avaliação e com a própria função dos conselhos, comentários que davam conta de que só 

haveria significado no ato de avaliar se isso pudesse conduzir, em alguns casos pelo menos, à 

reprovação. Foi também nos conselhos de classe que identificamos uma postura de certa forma 

neutra em relação à avaliação, expressa por professores que se mantinham distantes das 

polêmicas, que pouco se manifestavam e atribuíam, por exemplo, a nota que a maioria 

estabelecesse ou que a coordenação sugerisse; aprovavam os alunos que a maioria decidisse e 

não se mostravam pressionados por isso, como se a nota não tivesse, independentemente das 

consequências para o fluxo escolar, alguma relação psicométrica com a aprendizagem. O 

distanciamento do professor, neste caso em especial, nos parece tão ou mais danoso para o 

aluno do que uma postura que tem a avaliação focada no objeto comportamento, pois essa, 

ainda que altamente questionável, revela uma concepção de avaliação e conduz a um processo 

ou um momento avaliativo, ainda que, repetimos, seja um processo ou momento, por vezes, 

questionável. A escolha por uma conduta neutra deixa o aluno entregue à própria sorte e 

favorece, indiretamente, consensos estabelecidos em circunstâncias como os conselhos de 

classe. 

Em todos os conselhos de classe, observamos a dificuldade que a escola enfrenta para 

lidar com problemas estruturais, sociais, pedagógicos e de formação docente, perdendo a 

oportunidade de troca e de reflexão coletiva acerca da causa do rendimento dos alunos, 

limitando-se a reunir queixas relativas à indisciplina dos estudantes, deixando à margem 

discussões relevantes que poderiam levar a propostas de intervenção e assistência. A avaliação, 

em vários casos, especialmente em classes de 9º ano, esteve condicionada ao histórico de 

comportamento dos alunos – mais ou menos “aceitável” pela comunidade de professores – que 

tornava sua permanência na escola no ano seguinte algo permitido ou uma “ameaça” ao trabalho 

docente. Ou seja, se a presença, independentemente da aprendizagem, seria problemática para 

a escola, uma posição estimulada, em certos momentos, pela CP que conduzia a reunião. 

Adicionalmente, deparamo-nos com casos de alunos com “bom comportamento”, mas 

cujo aproveitamento era muito baixo, e que também foram aprovados, pois a aprendizagem era 

considerada “quase impossível” e nada restava fazer a não ser aprová-los. Nesses casos, em 

especial, era como se houvesse, simultaneamente, o prêmio da aprovação para o aluno pelo 

“bom comportamento” e um “alívio” para os professores pelas dificuldades em ensinar alunos 

com patamares muito baixos de aprendizagem. 
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Quais eram, então, os alunos reprovados? Aqueles considerados “ensináveis” por uma 

combinação de “comportamento adequado” e nível de aprendizagem a partir do qual os 

professores consideravam que tinham condições de realizar seu trabalho pedagógico. Com isso, 

estaria ocorrendo a reprovação de alunos, que poderiam se beneficiar da reprovação como uma 

chance de reaprendizagem e como uma “crença” dos professores, sendo que todo esse processo 

não era justificado com base em dados mais precisos; ao contrário, tudo parecia ser fruto de 

apreciações muito subjetivas. Uma lógica perversa para a resolução de problemas em que o 

principal interessado, o aluno, se torna uma peça de utilização dessa estrutura por uma 

conveniência pedagógica.  

Ao contrário dos conselhos dos anos iniciais do ensino fundamental, não observamos, 

nos conselhos de classe dos anos finais, ocasiões de discussão em torno de avanços e 

dificuldades dos alunos; foram vários os aspectos pedagógicos negligenciados, cedendo espaço 

a discussões sobre essa conveniência entre aprovação e reprovação, como ilustra a troca de 

impressões, relatada a seguir entre os professores, sobre comportamento de um determinado 

aluno com vistas a respaldar a decisão: “É melhor reter? Pense bem, no ano que vem está aí de 

novo...”, “Por mim, passa!”, “Pelo menos, não vejo mais!” (Dois professores dos anos finais 

e a CP). 

Enfim, encontramos professores com argumentos, quer optando pela aprovação, quer 

pela reprovação, que, em geral, se prendiam a aspectos de comportamento e atitudes. Foi 

possível, portanto, apreender concepções de avaliação que tinham como objeto o 

comportamento dos alunos e não exclusivamente a aprendizagem, como em tese seria de se 

esperar. 

Mesmo com as várias reprovações, houve, ainda, situações em que professores se 

queixavam que a escola pecava em reprovar tão pouco, 

[...] os alunos vão mal em outra escola, vêm pra cá porque sabem que vão 

passar (Professora. Flora, em um conselho de classe). 

 

Como uma complexificação desse quadro avaliativo, não bastando a introdução do 

comportamento como objeto de avaliação, encontramos flutuações nos critérios utilizados pela 

CP para a definição da avaliação no que se refere à aprovação ou à reprovação. Nessas ocasiões, 

alguns professores questionavam a postura da CP, que recorria à história de vida dos alunos, 

em casos específicos, para convencer os professores a aprovarem,  
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[...] gente, esse aluno tem muitos problemas familiares, vocês não imaginam... 

não podemos reprová-lo (Fala da CP Valquíria, em um dos conselhos de 

classe). 

 

Atitudes assim pareciam ser constantes, pois alguns professores ironizavam a situação 

e a abordagem assistencialista da CP, nesses casos, 

[...] tá certo, Valquíria, já entendi, não precisa apelar... (Professora Rúbia ao 

ser pressionada pela CP). 

[...] ok, não precisa apelar, estou mudando a nota... (Professora Laura). 

 

Posturas como essas demonstravam uma avaliação cujos critérios, ademais de não 

priorizarem a aprendizagem, pareciam “flutuantes”, como que definidos caso a caso, com a 

colaboração da CP. No pequeno trecho de nosso diário de campo relatado a seguir, há dois 

momentos ocorridos no mesmo conselho que mostram essa flutuação. A primeira situação se 

deu quando a CP, ao mencionar determinada turma, se deparou com um caso especial e 

pressionou os professores a aprovarem o aluno como uma forma de compensação pelas 

tragédias pessoais e assim se dirigiu aos presentes, 

[...] gente, o Carlos... ah o Carlos precisa passar, eu o acompanho desde 

pequeno, a mãe é drogada, não adianta chamar, e ele..., não adianta reprovar, 

não tem laudo, mas não aprende, se vocês não aprovarem, vou entrar com 

recurso (argumentos da CP para aprovar o aluno Carlos). 

 

No mesmo conselho, na sequência, outro caso também chamou a atenção, mas dessa 

vez a aprovação requerida pela CP retomou o argumento da conveniência, pois se referia a um 

aluno que trazia muitos problemas à escola e que se encontrava no 9º ano. Sem menção a 

aspectos pedagógicos ou mesmo pessoais, como no caso anterior, a CP questionou os 

professores que gostariam de reprová-lo, “mas vale a pena segurar esse aluno?”, e argumentou 

ser melhor aprovar por se tratar de um aluno do 9º ano e de ser considerado muito 

indisciplinado. Professores contrários a essa decisão, nesse e em outros casos semelhantes, 

revoltaram-se com a insubordinação dos alunos e com o fato de não poderem utilizar a avaliação 

para controlar o comportamento dos mesmos, 

[...] mas ele não abre o caderno nas minhas aulas (Professora Jandira). 

[...] ele chega chutando a porta e me encarando... (Complementa Professora 

Melissa sobre o mesmo caso). 
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Entre os pontos que chamaram a nossa atenção nesse caso, um deles foi a postura da CP 

dirigindo-se aos professores que queriam a reprovação, questionando a viabilidade de se manter 

na escola um aluno tão problemático em relação à disciplina e até envolvimento com drogas – 

uma professora disse ter visto o aluno passar droga na escola – fazendo sua defesa pela 

aprovação para que o problema “não se repita no ano seguinte”. Nesse momento, houve um 

princípio de tumulto na sala e vários professores se manifestaram; alguns favoráveis, por acabar 

com os problemas causados pelo aluno em questão, aprovando-o, e outros, contrários a 

conceder ao estudante o “benefício” da aprovação. Esses últimos acharam que esse tipo de 

atitude seria um mau exemplo porque reforçaria a ideia de que, quanto mais problemas 

causarem, mais beneficiados serão, especialmente com a aprovação. Não se observou, nesse e 

em outros conselhos dos anos finais do ensino fundamental, qualquer reflexão sobre 

aprendizagem, avanços ou acompanhamento pedagógico. A reunião limitava-se a focar 

problemas de comportamento. Isso despertou nossa atenção, pois nos conselhos dos anos finais 

do ensino fundamental, a marca foi a ausência de uma postura clara em relação aos propósitos 

do conselho de classe, que deveria desempenhar um papel de mobilização e reflexão de 

professores e coordenadores em prol da aprendizagem do aluno, conforme esclareceram 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2005). Na verdade, o que encontramos foi uma variedade de 

critérios – a cada situação uma postura. Ora o aluno representava um problema, sendo melhor 

aprová-lo para que saísse da escola, ora o aluno enfrentava tantos problemas familiares que 

melhor também seria aprová-lo. Percebemos nessas situações que a própria escola perdia seus 

referenciais mais formalizados – as tarefas em torno do conhecimento – contribuindo para que 

professores e equipe gestora não tivessem desenvolvido uma avaliação efetivamente 

educacional. 

Nos conselhos de classe dos anos finais, especialmente, não foram observadas 

discussões sobre direitos de aprendizagem dos alunos e não percebemos uma diretriz clara sobre 

avaliação, sendo que as ações eram dependentes da situação. Observamos uma postura de 

conveniência, o que ocasionou, ao longo dos conselhos a que assistimos, reações variadas entre 

os professores. Para uns a revolta, por não se sentirem contemplados nos juízos de valor que 

faziam, especialmente por defenderem a reprovação e serem convencidos a aprovar. Algumas 

falas mostram esse cenário, 

[...] ano que vem ele vai rir da nossa cara, ele vai dizer, “eu não fiz nada e 

passei” (Professora Fátima ao ser pressionada em aprovar um aluno). 
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Situações como essa revelaram a resistência de professores em abdicar de uma postura 

de avaliação com função de controlar comportamentos, como demonstraram alguns 

comentários, 

[...] como podemos aprovar o Luiz, ele nos desafiou o ano todo, entrava 

atrasado porque o diretor permitia, zombava de nós cada vez que entrava na 

sala, chutava portas o tempo todo e me encarava desafiador, agora vou aprová-

lo? (Professora Alice ao ser convencida pela CP a aprovar aquele que ela 

considerava o pior aluno). 

 

No mesmo conselho, o desejo de alguns professores pela reprovação de certos alunos 

tornou o clima tenso, uma vez que suas queixas foram ignoradas e a opção pela aprovação 

sugerida pela CP prevaleceu. Por fim, tal postura desencadeou uma onda de aprovações, tendo 

como parâmetro o caso do “pior” aluno referido pela professora Alice, que acabara de ser 

aprovado, 

Se passou o Luiz, tem que passar todo mundo, não é mesmo? (Professora 

Ariana). 

[...] todo mundo passou, por que a Paula vai ficar? (Comentário da professora 

Arlete no conselho de classe). 

 

A resistência inicial à aprovação deu lugar a sua adoção quase generalizada, 

evidenciando que o objeto, ainda que com a flexibilização de critérios, era na verdade o 

comportamento dos alunos. 

Como outro exemplo, tivemos o caso emblemático do professor Rubens, que, 

questionado por que atribuíra 5,0 para todos os alunos, respondeu tratar-se da mesma nota pois 

sabia que, no conselho, seria obrigado a passar. Sua fala retratava que, no fundo, sua avaliação 

não estava ancorada em padrões de resultados de aprendizagem; indicava, também, desinteresse 

em sustentar, ainda que questionável, sua posição no debate, 

[...] dou 5,0 mesmo, ninguém faz nada, quem não fez nada, deu sorte, eu dei 

5,0, [...] quem fez, eu dei nota (Professor Rubens). 

 

A resposta do professor Rubens provocou um clima de desânimo que acabou por 

contagiar outros presentes. Alguns poucos professores ainda se mostraram preocupados com o 

futuro de alguns alunos e ficaram indecisos a respeito da aprovação, aparentemente dispostos a 

analisar com mais calma certas ocorrências. Vimos, nesses casos, atitudes que revelaram que 

alguns professores abriram mão do processo pedagógico e dialógico,  
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[...] passa... deixa ele ser feliz (Comenta uma professora). 

[...] o que vai reprovar ele é a vida (Alerta outra). 

[...] a vida já reprovou (Arremata outra). 

 

Nesse ambiente, chamava-nos a atenção a quase desistência de parte dos professores em 

conduzir a avaliação de modo mais rigoroso, não como apenas uma função administrativa, 

descaracterizada de fundamentos, de reflexões e de encaminhamentos pedagógicos, tornando-

se um processo frágil em instrumentos, frágil em critérios. 

O que se observou nos conselhos de classe dos anos finais do ensino fundamental foi 

que o processo pedagógico se tornou algo de menor importância, e o espaço destinado a 

discutirem a avaliação de desempenho dos alunos um “circo”, conforme uma das professoras: 

[...] fazer o quê, isso aqui é um circo... (Professor Otávio, de Geografia). 

[...] isso aqui não é sério mesmo, vamos passar todo mundo (Conclui outra 

professora). 

 

Vimos situações que provocaram revolta em vários professores, que se viram 

contrariados na avaliação que desejaram fazer, obrigados a aprovar e com o sentimento de que, 

com a aprovação de casos ditos “perdidos”, haveria prejuízo aos alunos “menos difíceis” ou 

“recuperáveis”, como disseram alguns. Esse clima de revolta motivou várias falas dos 

presentes revelando-nos uma concepção de avaliação cujos objetos deveriam ou englobar ou se 

concentrar no comportamento dos alunos; adicionalmente com critérios “flexíveis”, 

dependendo do aluno em questão. 

Foram raras as discussões em torno das dificuldades de aprendizagem que teriam sido a 

base dos juízos avaliativos; quando se deram, tiveram como protagonistas ou o gestor ou a CP. 

Na imensa maioria das ocasiões, a ênfase recaía sobre as explicações para as faltas ou sobre a 

lembrança da vida pregressa do aluno e dos prejuízos que uma eventual retenção causaria, de 

modo que nesses conselhos o foco recaía sobre o comportamento, a indisciplina e a falta de 

interesse dos alunos. Isso foi reiterado na fala principal de muitos professores, sem qualquer 

reflexão sobre a própria prática, como se vê no trecho: 

[...] a apatia é estratégia do aluno para irritar o professor (Professora Helena, 

E. F. anos finais). 
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Com efeito, a troca de impressões entre os professores incidia sobre o perfil dos alunos, 

questões sociais, de origem e de comportamento, sem nenhuma discussão acerca de posturas 

mais acolhedoras ou de projetos que pudessem, de alguma forma, despertar o interesse dos 

alunos; uma contradição, pois a escola, recentemente, ganhou vários prêmios por projetos 

inovadores. 

Houve uma reunião de conselho dos anos finais em que presenciamos alguma discussão 

acerca do desempenho dos alunos e de estratégias que estavam sendo adotadas pelos 

professores, a partir de uma reflexão provocada pela CP. A pauta da reunião foram os alunos 

com problemas de aprendizagem. Um questionário foi entregue aos professores com as 

seguintes perguntas: 

1. Quantos alunos têm na classe? 

2. Quantos ficaram com nota abaixo de 5,0? 

3. Você tem aplicado recuperação paralela? Como? 

 

Além desse questionário, foi entregue outro em que os professores deveriam identificar 

os alunos que apresentavam problemas de aprendizagem e indicar quais seriam as ações que 

adotariam para sanar os problemas apontados. Nesse conselho, observamos algumas demandas 

para os professores dessa etapa escolar distantes de sua formação como, por exemplo, o 

atendimento a alunos não alfabéticos, com a aplicação de atividades de alfabetização, uma 

orientação da CP que aproveitou para recordar aos presentes a existência de material de 

alfabetização à disposição dos professores. Apesar de ter sido uma oportunidade para discussão 

estritamente pedagógica, percebemos se tratar de uma prática improvisada para lidar com um 

problema grave como o número expressivo de alunos não alfabéticos identificados nos anos 

finais, ainda mais por ser uma tarefa que tipicamente não é desenvolvida por professores dessa 

etapa escolar. Apreendemos uma profunda apatia manifestada pelos professores, seja pelo não 

entendimento dos materiais, seja pela falta de conhecimento didático para desenvolver as 

estratégias necessárias ou mesmo como mecanismo de defesa frente a algo tão além de suas 

atribuições e de sua formação, uma vez que um professor de língua portuguesa ou de 

matemática ou mesmo de história e ciências não tem conhecimentos mais sólidos sobre 

alfabetização. Tivemos acesso ao material e este era composto por atividades infantilizadas, 

incompatíveis com adolescentes de 11 a 15 anos, às vezes 16, o que agravava a situação 

revelando equívocos conceituais e lacunas formativas da coordenação, além de demandas da 

clientela que esses professores, aparentemente, não estavam preparados para atender. 
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Outro tópico abordado nesse conselho foram os critérios para a atribuição de notas aos 

alunos. Segundo a CP, em situações de abandono a nota deveria ser zero. Se houve presença, 

independentemente da quantidade, a nota mínima seria 1,0. Professores deveriam justificar 

“notas vermelhas” dos alunos, mas foi grande a resistência desses em atribuir e ainda justificar 

nota maior que 0 para alunos problemáticos. Algumas queixas, 

[...] não fazem as atividades... (Professora Patrícia, de Matemática). 

[...] ela é folgada, vem e fica no celular, sem copiar uma linha (Professora 

Míriam, de História). 

 

Alguns professores dos anos finais sentiram-se desafiados e incomodados quando 

questionados pela coordenação a respeito da atribuição de notas baixas. Uma das professoras, 

sentindo-se ofendida quando indagada sobre o porquê da nota 1,0 atribuída a uma aluna, reagiu 

afirmando: “não dei (nota), mas fique tranquila, vou dar 5,0 pra ela!”, ao que a CP 

respondeu:“não quero nota, quero que ela aprenda algo”. 

Não foram observadas tentativas dos professores de criar estratégias pedagógicas para 

solucionar os problemas de aprendizagem, indisciplina, faltas, desinteresse, ou mesmo de se 

questionarem sobre as atuais estratégias. Não percebemos encaminhamentos sobre ações 

futuras, tampouco uma discussão mais aprofundada, reflexiva sobre o porquê de tantas notas 

“vermelhas” ou mesmo uma análise sobre os instrumentos avaliativos e atividades propostas. 

A escola se vê às voltas com uma indiferença generalizada, de alunos e professores. 

Esses achados evidenciaram que, apesar das divergências entre os profissionais, o objeto 

principal da avaliação estava no comportamento e não na aprendizagem. Evidenciaram também 

que, a partir do objeto comportamento, se criou uma espécie de escala em que se definiam as 

aprovações e as reprovações. A contínua observação dos conselhos de classe revelou-nos a 

tendência de aprovação dos alunos localizados nos extremos dessa escala imaginária, e de 

reprovação dos alunos cuja combinação “bom comportamento” e nível de aprendizagem 

possível de se realizar um trabalho docente os alocava no meio da métrica utilizada. 

As concepções de avaliação inferidas dessas observações, a julgar pela influência que 

exercem sobre a prática docente (BROWN, 2004; PAJARES, 1992; THOMPSON, 1992), 

possivelmente se materializam em práticas que se distanciam da reflexão e da reorientação 

pedagógica e, consequentemente, aproxima esses alunos do fracasso escolar. 

Notamos uma permanente flutuação de critérios para aprovação ou reprovação 

dependentes do caso, dependentes do momento; nenhuma reflexão sobre práticas que 
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resultaram no progresso de alguns alunos relatadas por alguns professores, práticas essas que 

foram prontamente rechaçadas por alguns docentes por se tratarem de “facilidades do 

professor”; alunos constantemente criticados e desvalorizados; ênfase na avaliação como um 

momento para cobranças sobre o “bom comportamento”; raras reflexões sobre a conduta 

docente, sobre sugestões de estratégias que contribuíssem para despertar o interesse dos alunos; 

queixas recorrentes dos professores por não terem autonomia para atribuir a nota que 

desejassem; concepções de avaliação que evocam a centralidade do professor como detentor do 

conhecimento; constante culpabilização dos alunos; direitos de aprendizagem ignorados; 

saberes individuais silenciados; diferença de desempenho ironizada por professores; propostas 

de profissionais recém chegados desestimuladas por concepções coletivas que limitavam o 

diálogo com outras modalidades de avaliação como por exemplo, as avaliações externas. 

Nos conselhos de classe de que participamos, não observamos nenhuma discussão a 

respeito do desempenho dos alunos nas avaliações externas, inclusive o fato de os anos iniciais 

terem obtido bom resultado na Prova Brasil 2015, superando até a meta da escola para 2017, o 

que poderia ensejar discussões acerca da continuidade dos estudos desses alunos, cursando o 

atual 6º ano. Aliás, essa coorte de alunos foi bastante criticada por vários professores dos anos 

finais por abranger crianças indisciplinadas.  

As avaliações externas não foram debatidas nesses conselhos e nossa percepção é de 

que a CP perdeu a chance de abordar essas questões, inclusive o resultado que os alunos tiveram 

na avaliação municipal, que, segundo a mesma foram “expressivos”. A avaliação municipal a 

que nos referimos foi a Prova Mais Educação aplicada aos alunos da RME-SP entre os anos de 

2014 e 2016. Em conversa informal ao fim de um dos conselhos de classe, a CP comentou sobre 

a dificuldade de introduzir as avaliações externas, particularmente os resultados dos alunos, no 

diálogo ou na formação dos professores dos anos finais, mencionando uma ocasião em que fez 

a tabulação de resultados de todos os alunos que participaram da Prova Mais Educação e 

mostrou aos professores no intuito de que fizessem um diagnóstico de suas turmas. De acordo 

com a CP Valquíria, a intenção era que os professores conhecessem os resultados e 

comparassem com os conteúdos que estavam sendo trabalhados no dia a dia, uma forma, 

segundo ela, “de introduzir essas avaliações na sala de aula”. De acordo com a CP, os 

professores dos primeiros anos receberam bem os resultados e comemoraram o desempenho 

dos alunos. Por outro lado, ao conversar com os professores de língua portuguesa e de 

matemática sobre a diferença de desempenho entre a avaliação do município, na qual os alunos 

foram muito bem e a avaliação realizada por eles, repleta de “notas baixas”, esses professores 
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justificaram a diferença desqualificando o instrumento da SME, alegando que a prova foi muito 

fácil e não refletia o conteúdo que se trabalhava na sala de aula. O problema, segundo a CP, é 

que,  

[...] se os alunos vão mal na avaliação externa, é porque o conteúdo não é o 

mesmo que eles trabalham em sala de aula ou é porque os alunos chegam em 

suas mãos com muitos problemas de aprendizagem e se vão bem nessas 

avaliações e mal na avaliação deles é porque a prova externa é fácil demais 

[...]. 

 

A resistência dos professores, aliada à pouca formação em avaliação demonstrada pela 

CP nas ocasiões em que observamos os conselhos, contribuiu para que o tema avaliações 

externas fosse silenciado nas discussões pedagógicas. Contudo, o fato de não encontrarmos 

marcas das avaliações externas nos conselhos de classe não significa que não haja influências 

dessas avaliações no plano mais amplo da escola. O fato é que, ao menos nos conselhos de 

classe, local privilegiado de manifestação de concepções, essas não revelaram qualquer 

influência das avaliações externas. 

Sendo assim, passamos à descrição e análise do procedimento observação em outra 

instância, dessa vez, nas reuniões pedagógicas. 

 

5.2. Avaliação educacional e as reuniões pedagógicas 

 

Acompanhamos várias reuniões pedagógicas atentos ao roteiro de observação criado, 

com o propósito de nortear nosso olhar em busca de eventuais influências das avaliações 

externas nas concepções dos professores. Vasconcellos (2002) ressalta que essa é uma instância 

reservada a um trabalho coletivo na escola, que deve favorecer o diálogo nas tomadas de 

decisões relacionadas à escola, com vistas ao resgate da ação conjunta.  

Observamos que as reuniões eram organizadas com pautas prévias elaboradas pela 

coordenação pedagógica, envolvendo desde questões administrativas como acompanhamento 

de circulares, registro de livros de HA, relação de compras de materiais etc, até questões 

relacionadas à aprendizagem, acompanhamento dos alunos, avaliação interna e avaliação 

externa. Momento privilegiado para reflexão crítica da equipe escolar, conforme expõe 

Vasconcellos (2002), a abordagem da temática avaliação nem sempre se dava com 

profundidade. Em 16/03/15, por exemplo, a pauta contemplava um tópico para a avaliação 

interna e um para a Prova Brasil; no que tange à avaliação interna, a discussão abordou o uso 
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de portfólio para acompanhamento de alunos com dificuldade de aprendizagem e alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Nessa mesma reunião, houve discussão acerca da 

avaliação diagnóstica, com queixas dos professores sobre o fato de estes não receberem 

qualquer feedback depois de entregá-la; uma professora argumentou nunca ter acesso à planilha 

elaborada posteriormente. Quando chegaram ao tópico reservado à Prova Brasil, a CP avisou 

que este foi retirado da pauta do dia e seria abordado em outra ocasião, sem data prevista. Não 

houve, portanto, qualquer discussão em torno das avaliações externas nesse e em outros 

encontros. Em 31/03 do mesmo ano, houve nova reunião, mas sem menção às avaliações 

externas. 

Finalmente, em 05/11/2015, o tema avaliações externas fez parte da pauta. Nessa 

oportunidade, sua inclusão foi motivada pela Nota Técnica n. 2226 da SME, dando continuidade 

ao Programa Mais Educação São Paulo. O tema dessa reunião foi a discussão e interpretação 

da Nota Técnica cujo eixo é a avaliação, uma vez que um dos pontos se referia à atribuição de 

conceitos/notas para fins de aprovação ou retenção dos alunos. A Nota foi um desdobramento 

do Programa Mais Educação São Paulo e sua ementa informava que o documento se tratava de, 

Orientações sobre o significado da avaliação para a aprendizagem, 

estabelecida no Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, 

Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo – 

Programa Mais Educação São Paulo: atribuição de notas/conceitos e as 

decisões quanto à promoção e retenção do(a) aluno(a), com foco no direito à 

aprendizagem (SÃO PAULO, 2014, p. 157). 

 

A proposição da CP foi a interpretação da Nota Técnica em grupos de cinco professores 

e apresentação de suas ideias aos demais. Nesse evento, muitas foram as divergências quanto à 

necessidade de registrarem as avaliações e as razões para cada decisão tomada. Um dos itens 

bastante criticados abordava a questão da transparência27. Para uma das professoras, “o aluno 

não tem que saber o que será avaliado, isso não é certo”. Outro professor também se mostrou 

contrário à orientação, apontando contradições no documento quando este indica que o aluno 

                                                           
26 Nota Técnica nº 22 sobre a avaliação para a aprendizagem no ensino fundamental, incluindo a modalidade 

educação de jovens e adultos e no ensino médio. Traz orientações sobre o significado da avaliação para a 

aprendizagem, estabelecida no Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo – Programa Mais Educação São Paulo: atribuição de 

notas/conceitos e as decisões quanto à promoção e retenção do(a) aluno(a), com foco no direito à aprendizagem. 

Anexo JJ. 

27 Nota Técnica nº 22 sobre a definição do que será avaliado. É necessário que aquele que avalia estabeleça, sempre 

antecipadamente, o objeto do processo de avaliação e o informe àquele que será avaliado. É preciso haver 

transparência quanto ao objeto do processo de avaliação.  
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deve ser avaliado o tempo todo, “se assim o for, como vou avaliá-lo sempre e em dado momento 

dizer o que será avaliado?”. Observamos muitos equívocos conceituais a respeito não apenas 

da avaliação interna, mas também da avaliação externa e das recusas dos professores em refletir 

criticamente sobre suas práticas.  

A crítica às avaliações externas esteve presente durante boa parte da reunião, em virtude 

de várias passagens da Nota que sugeriam uma articulação entre as modalidades de avaliação 

interna e a realização de “avaliações institucionais e de sistema” como meio de “complementar 

informações necessárias à melhoria da qualidade social da educação”. Vários professores 

procuravam defender a própria prática de avaliação como a melhor para averiguar o 

aprendizado dos alunos, recusando outra forma de avaliação de desempenho, pois “só o 

professor é capaz de avaliar o aluno”, ou ainda “é o professor que está ao lado do aluno 

diariamente, as avaliações externas não avaliam nada”. A forte resistência dos presentes 

impediu, de certa forma, um aprofundamento da discussão, uma vez que a própria coordenação 

pedagógica, fosse por lacunas formativas para responder aos questionamentos, fosse por refutar 

a presença dessas avaliações, tal como os professores, não dava continuidade ao debate, 

passando a palavra para o professor seguinte sem qualquer proposição. Ainda que se tratasse 

de um documento oficial com orientações voltadas a práticas de avaliação mais emancipatórias 

e que iam ao encontro de concepções declaradas de avaliação formativa, tão presentes no 

discurso dos próprios professores para se contrapor às avaliações externas, foi uma proposta 

criticada por diversos presentes que vislumbravam um protagonismo discente que ameaçava 

seu controle da sala de aula. A discussão da Nota Técnica n. 22 foi uma das poucas 

oportunidades em que houve um trabalho mais sistematizado, com análise do documento e 

apresentação de suas características por intermédio dos presentes. De todo modo, não foi uma 

discussão profícua, pois não saiu do campo das reservas que os professores têm em relação às 

avaliações externas. 

A resistência em refletir sobre práticas avaliativas ficou aparente em outra oportunidade, 

quando o gestor procurou conduzir uma discussão, em princípio uma reflexão, acerca de 

diálogos entre as avaliações realizadas pelos professores dos anos iniciais e a avaliação dos 

professores dos anos finais do ensino fundamental. Apresentou, para tal, gráficos28 extraídos 

do SGP29, os quais mostravam o desempenho dos alunos em todas as áreas do currículo, 

segundo as avaliações realizadas pelos professores do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. 

                                                           
28 Gráficos disponíveis nos Anexos A a X. 

29 SGP - Sistema de Gestão de Pessoas, sistema utilizado pela RME-SP. 
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Mostrou, por exemplo, que disciplinas como língua portuguesa e matemática, sofriam uma 

queda brusca nas notas se observados os resultados do 5º ano comparados com o 6º ano. O 

gestor procurou problematizar a questão em torno das práticas avaliativas que possivelmente 

estariam em curso nas duas etapas de ensino, provocando resultados tão díspares.  

Os gráficos indicavam uma grande diferença no desempenho dos alunos em várias 

disciplinas ao passarem do 5º para o 6º ano, e deste até o 9º ano. Considerando que a boa parte 

dos alunos permanece nessa escola durante os nove anos do ensino fundamental, esse é um 

dado que poderia, ao menos, ser problematizado. No entanto, foi grande a contrariedade dos 

professores em discutir suas práticas avaliativas. Asseguraram que são vários os instrumentos 

que utilizam e que é grande o desinteresse dos alunos nos anos finais. Nesse sentido, Perrenoud 

(1999) critica a dificuldade de as escolas terem clareza, inclusive, sobre os objetivos de 

aprendizagem e critérios de avaliação, enquanto Lahire (2006) chama a atenção para 

dispositivos disciplinares de que lança mão a escola e que reforçam o perfil ideal do aluno, seja 

em modos, regras e comportamento, reforçando uma relação de poder desigual. O autor 

questiona se as regras são discutidas, elaboradas coletivamente e se sua vigência passa por voto 

formal, ciente de que, na maioria das instituições escolares, isso não ocorre. Destaca ainda o 

fato de que essas iniciativas partiram do gestor da escola e não da coordenação pedagógica. A 

literatura tem mostrado que a atuação do coordenador nessa seara é fundamental. Esquinsani 

(2010, p. 134), por exemplo, evidencia a responsabilidade do coordenador pedagógico no 

interior das escolas e assegura que é dele a função de integrar a "feitura ou reorganização dos 

documentos escolares e os dados obtidos através das aferições externas". Entre as funções do 

coordenador pedagógico, continua a autora (Op. cit., p. 137), estão, 

[...] acompanhar a proposta pedagógica do estabelecimento, dinamizando suas 

ações e encaminhando eventuais alterações; pesquisar, elaborar, submeter, 

redimensionar (se for o caso), implementar e avaliar a proposta de formação 

continuada dos professores vinculados à escola; acompanhar as atividades 

docentes, sendo propositivo e orientador sempre que necessário, além de 

organizar e conduzir reuniões pedagógicas. 

 

Nessa escola, entretanto, não percebemos esse protagonismo da coordenação em relação 

aos dados das avaliações externas. Nota-se o cuidado extremado da equipe gestora na 

organização de documentos e de dados gerados pelas avaliações, tanto internas como externas. 

No entanto, não observamos um uso adequado dessas informações, tampouco a atuação da 

coordenação pedagógica no sentido de trazer à tona tais dados para serem discutidos com a 

comunidade escolar. Dificuldades observadas, mais uma vez, na condução de processos 
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participativos e reflexivos sobre avaliação, pois os professores dos anos finais optavam pela 

discordância com a forma de avaliar dos professores dos anos iniciais, “sem rigor”, como 

ressaltado por uma professora e, portanto, se negavam a uma conversa aberta sobre o tema, 

apesar das tentativas do gestor.  

A marcas das avaliações externas encontradas nas reuniões pedagógicas refletiam a 

resistência dos profissionais a essas avaliações e não influências dessas sobre o trabalho 

docente. Observamos, uma vez mais, que essas avaliações não faziam parte do cotidiano da 

Emef Sol Nascente, da sala de aula, da prática docente. Ainda que tenha havido tentativas da 

gestão, em algumas ocasiões, de inserir o tema na pauta, na rotina, a resistência dos professores 

foi forte o bastante para manter o assunto distante. As discussões pedagógicas passavam ao 

largo dessas avaliações. O que observamos foi uma resistência muito forte em relação ao 

assunto, concentrada especialmente entre os professores das séries finais do ensino 

fundamental, minando qualquer chance de discussão ao menor sinal de desejo da equipe gestora 

em tratar o tema. Os professores presentes resistiam em pensar a respeito, por ocasião de uma 

das poucas reuniões que trouxe o tópico avaliações externas à tona; ocupavam-se em buscar 

argumentos no próprio documento – Nota Técnica – como forma de invalidar a iniciativa da 

SME. As concepções sobre avaliação reveladas nesses espaços mostravam-se primárias, 

resistentes, distantes da possibilidade de se articularem ambos os processos, avaliações externas 

e avaliação interna, numa perspectiva formativa, como apontado por Amaro (2013). 

Nessa reunião, houve resistência dos professores em se autoavaliar, como vimos no 

momento em que o gestor colocou em questão a diferença expressiva de desempenho entre 

alunos dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. Novamente predominaram 

concepções de avaliação como ferramenta de acompanhamento e controle dos professores, sem 

espaço para o aluno como participante ativo e também não se viram marcas das avaliações 

externas nessas concepções. Ainda que muitas avaliações estivessem presentes no ambiente 

escolar, a exemplo da Prova Brasil, Provinha Brasil, ANA e, mais recentemente, a Prova Mais 

Educação aplicadas aos alunos em várias oportunidades, essas avaliações, em mais um espaço 

coletivo, não estavam presentes influenciando as concepções dos professores. No tempo em 

que permanecemos na escola, não percebemos um movimento mais coordenado ou sistemático 

de discussão ou de apropriação dos resultados de exames em larga escala pela comunidade 

escolar, e sim apenas tentativas isoladas como a iniciativa do gestor em discutir as avaliações 

dos professores, o que já se mostrou difícil pela discordância dos professores. 
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O papel do coordenador pedagógico, na Emef Sol Nascente, ainda se encontra distante 

do que sugere a literatura como em Esquinsani (2010), que assevera que, de posse dos 

resultados, caberia ao coordenador a organização da escola a partir das informações obtidas 

incorporando os dados obtidos a tomadas de decisão, mediando a dinamização do planejamento 

no interior das escolas; ou em Pimenta (2012), que corrobora a tese de que o coordenador é 

peça-chave para a apropriação dos resultados das avaliações externas pela comunidade escolar. 

As informações disponibilizadas pela SME-SP à época da Prova São Paulo, embora arquivadas, 

aparentemente não tiveram qualquer uso, haja visto o desconhecimento dos professores 

entrevistados sobre as peculiaridades dessa avaliação. Podemos dizer que a flagrante recusa dos 

professores em discutir a questão da avaliação e, particularmente, a avaliação externa foi, de 

certa forma, reiterada pelo escasso tratamento dados às informações disponíveis pela PSP, por 

um lado, e pela pressão por resultados exercida pela própria secretaria, de outro.  

 

5.3. Avaliação educacional e as reuniões de planejamento 

 

Observamos duas reuniões de planejamento, em fevereiro de 2015 e de 2016. Em ambos 

os encontros, o tema avaliação educacional fez parte da pauta. Foi possível observar o cuidado 

da equipe gestora em apresentar dados que chamassem a atenção dos professores quanto à 

evasão e reprovação escolar, o que tornou inevitável uma discussão em torno de práticas 

avaliativas. Mais uma vez, resistência dos professores frente ao tema levou a conversa a limitar-

se à abordagem superficial. 

Muito se falou sobre a avaliação institucional30 realizada pela escola ao fim do ano, por 

ordem da SME. Após a aplicação desses questionários, a escola, então, fez a tabulação dos 

resultados e divulgou à comunidade escolar, salientando pontos fortes e pontos frágeis da 

instituição. Nas duas ocasiões, houve um certo tumulto quando da divulgação dos resultados, 

especialmente pela atitude defensiva do A.D., que empenhou esforços para questionar as 

opiniões negativas que recebeu. Observamos que não houve a identificação de lacunas, de 

problemas da instituição, mas o ressentimento de alguns com as críticas que recebera, o que 

limitou e muito o uso das informações para se pensarem coletivamente soluções, metas, ações 

para superação dos problemas identificados. Notamos que a concepção de avaliação 

                                                           
30 Avaliação institucional é realizada pela SME-SP por meio de formulários padronizados em que todos os atores 

escolares respondem a perguntas direcionadas à estrutura administrativa, à gestão, aos professores, aos alunos 

etc. 
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predominante nessa instância estava limitada à busca por culpados, de um lado, e a justificativa 

pelos problemas apontados, de outro. 

Em relação às avaliações externas, na reunião de 2015, ano de Prova Brasil, a equipe 

gestora apresentou uma discussão sobre as metas da escola para o Ideb, no intuito de melhorar 

a proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática. Algumas proposições foram 

apresentadas, entre elas o trabalho com projetos, embora tenha havido certas críticas pela “falta 

de interesse dos alunos em participar de projetos” (fala de uma das professoras). Houve, por 

ocasião, uma sugestão da equipe gestora em criar uma avaliação da escola. Porém, a exposição 

não seguiu adiante e o tema “avaliação”, estranhamente, assim como em outra ocasião, em dada 

reunião pedagógica, foi adiado, ficando para outro momento. Apesar do adiamento, o simples 

fato de citar uma questão envolvendo as avaliações externas, levou um dos professores 

presentes a questionar a legitimidade dessas avaliações,  

[...] o problema dessas avaliações é a padronização, porque as realidades são 

diferentes. Submeter os alunos a uma prova padronizada com realidades 

diferentes, você distorce os resultados. A avaliação feita por nós é mais válida. 

(Professor Hermes, de Artes). 

 

 Observamos que a abordagem das avaliações externas não encontrou coro também 

nessa ocasião, diante da recusa de professores a se pensar a respeito desses resultados, e uma 

vez mais a discussão não progrediu, revelando que a equipe gestora se encontrava refém de 

concepções protagonistas e extremamente resistentes que freavam o avanço da temática. Tal 

como nas reuniões pedagógicas, as marcas das avaliações externas encontradas nas concepções 

de avaliação nas reuniões de planejamento refletem toda sua contraposição a essa modalidade 

de avaliação. As marcas apareciam quando estimuladas por discussões, em sua maioria, 

propostas pela equipe gestora e refletiam, na verdade, apenas a divergências dos professores 

sobre essas avaliações. Em diversas ocasiões, quando o tema não estava na pauta, sequer era 

abordado, o que nos levou a crer que as avaliações externas não fazem parte da rotina da sala 

de aula. As marcas aparecem somente quando os professores são questionados a respeito, e suas 

discordâncias prevalecem. Verificamos que nas reuniões de planejamento, o debate sobre as 

avaliações externas simplesmente não apareceu. Nesses termos, até onde pudemos investigar, 

não se pode concluir que estariam dominando o currículo ou a prática do professor; reduzindo 

a ação docente à reprodução do que pedem as avaliações externas, por meio de suas matrizes 

de referência. Não observamos qualquer situação em que o aluno fosse considerado um número 
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ou que seu conhecimento estivesse reduzido a uma medida homogênea, conforme apontado em 

alguns trabalhos (DÍAZ BARRIGA, 2008; ESTEBAN, 2014). 

O que apreendemos, em face de poucas menções às avaliações externas, foram 

concepções de avaliação educacional que colocam o professor como protagonista e detentor do 

conhecimento quando o assunto é avaliação. É a sua prática avaliativa que confere a 

aprendizagem do aluno, são seus instrumentos os melhores para aferir essa aprendizagem. 

Curioso observar que, ao mesmo tempo em que criticavam a apatia geral dos alunos, esses 

professores asseguravam que sua prática de avaliação é capaz de mostrar o que sabe o aluno. 

Como avaliam um aluno que não conseguem despertar o interesse? Que tipo de avaliação 

prevalece em um ambiente disperso em que o professor não reflete sobre a própria prática e não 

aceita outra modalidade de avaliação para comparar o desempenho de seus alunos?  

As reuniões de planejamento, assim como outras instâncias observadas, revelaram-se 

campo fértil para reflexões e transformações. Contudo, seu uso tem se limitado a explorar 

problemas e ignorar oportunidades de articulação com outras modalidades de avaliação, entre 

as quais as avaliações externas. 

 

5.4. Avaliação educacional e as reuniões de pais  

 

O último espaço observado foram as reuniões de pais, ocasiões em que encontramos 

concepções divergentes sobre aluno, sobre escola e sobre avaliação educacional. Pudemos 

participar de reuniões de pais de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e reuniões dos 

anos finais. Tal como os conselhos de classe, a tratativa dos professores foi muito diferente nas 

duas etapas de ensino. 

A relação estabelecida entre pais e professores também foi bastante diferente quando 

comparamos ambas as etapas do ensino fundamental. Houve um clima de empatia entre pais e 

professores dos anos iniciais, interesses convergentes, em que o foco era o desenvolvimento da 

criança. Na ocasião, acordos foram firmados a fim de produzir melhora no desempenho dos 

alunos, responsabilidades e metas partilhadas. O comportamento dos alunos não foi tema 

central, mas sim a sua aprendizagem. Percebemos um ambiente de apoio entre as partes, de 

compromisso em prol do pleno desenvolvimento do aluno. Grupos de watts app foram criados 

entre os pais e a professora, alguns já existiam em anos anteriores e foram apenas citados para 
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a inclusão de eventuais novos pais. Observamos um clima de comprometimento e respeito 

mútuos.  

Foi em uma dessas reuniões que uma professora citou alguns descritores da Prova Brasil 

para explicar o que esperava dos alunos até determinada etapa do ano. Chamou a atenção dos 

pais dizendo que iria “cobrar mais das crianças” e, por isso, precisava contar com a 

continuidade do trabalho em casa, com o suporte dos pais. Citou alguns descritores da Prova 

Brasil, como “identificar informação implícita em um texto” e explicou se tratar de 

interpretação de texto, algo que as crianças já tinham plenas condições de fazer em se tratando 

de 4º ano. Comentou ainda que a ação “inferir humor em uma piada”, outro descritor, também 

seria trabalhada, o que mobilizou os presentes a assumirem o compromisso com eventuais 

tarefas que a professora enviasse como dever de casa. Os pais asseguraram à professora que 

esta podia “cobrar disciplina”, pois em casa eles reforçariam. Essa foi uma das poucas 

oportunidades em que apreendemos marcas das avaliações externas nas concepções de uma 

professora. Longe de uma influência nefasta, a determinar a prática docente ou a reduzir o 

currículo, o que se viu foi um exemplo de convivência entre o currículo e as avaliações externas, 

ou seja, uma relação de complementaridade e não de conformação. A professora não se limitou 

ao conteúdo avaliado na Prova Brasil, mas incluiu parte daquele conteúdo no currículo 

diariamente trabalhado e buscou dialogar com os pais, sendo uma iniciativa bem recebida pelos 

mesmos que aprovaram as ações pedagógicas por ela expostas.  

As reuniões de pais dos anos finais, no entanto, adquiriram um tom diferente em que 

aspectos da aprendizagem ficaram em segundo plano e nas quais o ambiente autoritário e 

controlador se manifestou prioritariamente. Observamos atitudes de parte dos professores, que 

transferiram ao aluno a total responsabilidade pelo mau desempenho que apresentaram. Em 

uma dessas reuniões, pudemos observar as falas dos professores de matemática, artes e 

educação física que ressaltaram os pontos mais críticos que suplantaram eventuais progressos 

de aprendizagem dos alunos; falas que sinalizaram suas concepções em matéria de 

aprendizagem; que apregoaram o comportamento como uma virtude e o desinteresse dos alunos 

como algo que só diz respeito aos alunos e não às próprias práticas, 

[...] os alunos estão se vangloriando por não produzir. 

[...] eles estão pensando que é bom piorar. 

[...] aqui, os alunos não acompanham, não se dedicam (Professora Idiane, 

comparando essa escola com outras em que já lecionou). 
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Não percebemos interesse em motivar os pais ou mesmo os alunos ali presentes, o que 

testemunhamos foi um clima de acusações e apontamentos dos problemas, enfatizando aspectos 

ruins prioritariamente, de modo que os avanços foram apresentados como algo secundário, de 

menor valor, 

O 8º C, que era problemático, até melhorou, mas parece que outros estão 

querendo tomar o lugar deles (Professora Estela, Geografia). 

 

Notamos a recorrente tentativa de inflamar os presentes, com professores argumentando 

que o comportamento problemático dos alunos requer autoridade dos pais,  

[...] temos frequentadores de escola e não estudantes ... frequentadores que 

dizem ‘não gosto’, ‘não tô a fim’, ‘não quero’, isso não é possível ... 

(Professora Estela, Geografia). 

 

Nessas ocasiões, ressaltaram ainda a necessidade de vigilância e controle dos pais 

quanto a possíveis mentiras sobre dispensa das aulas, 

[...] se o filho de vocês chegar em casa dizendo que a escola dispensou, 

grudem na orelha deles, porque a escola não dispensa (Professor. Eduardo, de 

Língua Portuguesa). 

 

Alguns poucos alunos acompanharam os pais nessas reuniões, sendo alvo de 

comentários depreciativos que reafirmaram o que a escola divulgava, 

[...] querem ver uma coisa ... menino, qual a capital do Amazonas? Não sabe..., 

mas outras coisas, sabe ... (Professor. Eduardo se dirigindo a um dos alunos 

presentes). 

 

Nessas reuniões, observamos ainda a reprodução de valores que deveriam ser 

rechaçados, mas que foram citados como algo corriqueiro e que necessitava da vigilância dos 

pais, como, por exemplo, o comportamento “inadequado” das meninas no modo de se vestir e 

que estaria “incentivando” os meninos, 

[...] outro problema que preciso falar para vocês é sobre a vestimenta das 

meninas... tem garotas que vão à escola seminuas... vocês que são inteligentes, 

sabem onde quero chegar... (Professor. Eduardo se dirigindo aos pais para 

aumentarem a vigilância). 
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Por ocasião dessa reunião, o estímulo ao autoritarismo deu resultado, pois, no tema 

seguinte que versava sobre alunos que estavam indo à escola sem uniforme, os pais expressaram 

seu apoio ao desenvolvimento de ações mais enérgicas pela escola, de maneira a reforçar o 

controle sobre os alunos, 

A gente precisa que a escola seja mais rígida e que mande para casa os alunos 

sem uniforme, porque se eu souber que a minha filha está indo sem uniforme 

[...] (mãe de aluno). 

 

Ficou claro, nessa e em outras reuniões, o teor autoritário das conversas entre pais e 

representantes da escola. Não observamos discussões de teor pedagógico por ocasião das 

reuniões da última etapa do ensino fundamental a que tivemos acesso. Seus professores 

reforçaram a desvalorização social a que estavam submetidos pais e alunos, reforçando o papel 

doutrinador, disciplinador, de domesticação das crianças e jovens; e buscaram, nos pais, um 

apoio em relação ao controle dos adolescentes. 

Ao comparar as reuniões das duas etapas do ensino fundamental, notamos um 

tratamento desigual. As reuniões de pais de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 

foram mais amenas em relação a comportamento. Ainda que abordassem essa questão, o tom 

foi menos controlador. As questões pedagógicas foram mais frequentes e a tentativa de parceria 

entre escola e pais foi mais presente. Os professores, nessas ocasiões, utilizaram os dados das 

avaliações para dar informações sobre progressos dos alunos, o que contribui sensivelmente 

para um ambiente mais acolhedor. As posturas rígidas, no caso das reuniões dos anos iniciais, 

quando observadas, focaram menos no comportamento e mais nas aprendizagens. Em 

contrapartida, as reuniões de pais dos anos finais revelaram a face triste da escola, a face que 

reforça a exclusão social a que são submetidos alunos e respectivas famílias, reproduzindo 

estigmas e estimulando, talvez de forma inconsciente, boa parte dos jovens a evadirem do 

ambiente escolar, um ambiente acolhedor aos anos iniciais, mas inóspito aos alunos da última 

fase do ensino fundamental. 

As reuniões de pais revelaram-nos um complexo ambiente em que se destacou o 

antagonismo de posturas de professores nos dois níveis do ensino fundamental. Posturas que 

revelaram concepções variadas e com efeitos diversos nos alunos, oscilando entre o 

favorecimento a um desenvolvimento pleno e saudável nos primeiros anos e a forte 

estigmatização de indivíduos ao final do ensino fundamental. 
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Notamos que as avaliações externas foram comentadas nesses eventos dos anos iniciais, 

sendo utilizados seus descritores como forma de acompanhamento da competência leitora no 

diálogo entre pais e professora. Contudo, isso não se verificou nas reuniões dos anos finais, nas 

quais predominaram concepções que enfatizavam o comportamento dos alunos frente a práticas 

a serviço de um projeto pedagógico excludente, em um ambiente semelhante ao dos conselhos 

de classe, com diferenças flagrantes entre as atitudes dos professores em relação aos pais de 

alunos dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. Um cuidado com o 

desenvolvimento cognitivo e parceria com os pais dos alunos dos anos iniciais foi observado, 

mas lamentavelmente um desencanto para com os pais de alunos dos anos finais, com 

comentários pejorativos a respeito da conduta dos jovens e não a aprendizagem dos mesmos. 

 

5.5. Avaliação educacional e os diários de classe  

 

Além das observações, compôs a metodologia deste trabalho a pesquisa documental, em 

virtude de se caracterizar como uma fonte na qual se encontram registradas evidências que 

contribuem para as conclusões a que chega o pesquisador, fundamentando, assim, as afirmações 

que decorrem desse estudo. A escolha de documentos recaiu especialmente sobre os diários de 

classe e diários de bordo, esses últimos utilizados pela escola no ano de 2010. 

Para a análise dos diários de classe e de bordo apoiamo-nos em Polán e Martín (1997) 

e Zabalza (2004), que asseguram o potencial dos diários como reveladores de concepções de 

professores e como instrumento de reflexão e indutores de mudanças na prática docente. 

Empreendemos na Emef Sol Nascente uma exaustiva coleta e análise dos diários de 

classe, no período de 2006 a 2013, e também diários de bordo, estes últimos utilizados apenas 

no ano de 2010, mas ricos em registros e dignos de serem analisados, dada a interação constante 

entre professor e aluno com registros realizados a cada dia por um aluno. Procuramos nesses 

registros menções a atividades relacionadas às avaliações externas, marcas que denotassem o 

nível de influência que estas estariam exercendo sobre o cotidiano escolar e também pistas 

sobre a avaliação realizada pelos professores no dia a dia.  

Alguns diários de classe foram ricos em detalhes sobre como a escola se mobilizava em 

torno das avaliações, procurando inseri-las no cotidiano da sala de aula, no período de 2007 a 

2012, quando houve iniciativas municipais como a PSP e a Prova da Cidade. Entre as ações 

diárias ali relatadas, encontramos registros de atividades que apontavam a preparação dos 
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alunos para essas avaliações e também registros de aplicação e correção de algumas dessas 

avaliações. Simulados e correções da Prova da Cidade eram atividades comuns em alguns 

períodos do ano. Havia registros de professores que discorriam sobre suas impressões sobre a 

prova aplicada pela Prefeitura e também sobre as conversas que estes mantinham com seus 

alunos diante dessas atividades, 

[...] correção da Prova da Cidade. A prova foi corrigida questão por questão e 

o que pude observar é que a grande maioria teve dificuldades pela falta de 

leitura e distração. Houve dificuldades no discurso direto e indireto, 

desconhecimento de vocabulários, linguagem formal e informal e ‘preguiça’ 

de voltar ao texto, uma vez que muitas das respostas estavam evidentes no 

texto (Registro de professora de Língua Portuguesa da 7ª série, 2010). 

 

Alguns registros mostraram a atitude analítica da professora sobre as estratégias 

adotadas pelos alunos,  

[...] os alunos, em sua maioria, apresentam algumas dificuldades, sendo assim 

um pouco mais demorada esta correção. 

[...] o que diz respeito à produção de texto, muitos foram mal por não 

entenderem a proposta de redação ou por puro cansaço, uma vez que a prova 

foi muito extensa e cansativa (Registro de professora de Língua Portuguesa 

da 7ª série, 2010). 

 

Observamos, ainda, a descrição de estratégias adotadas pela professora ao proceder uma 

correção coletiva da Prova da Cidade,  

Observação: A efetiva correção da Prova da Cidade foi feita em quatro dias 

consecutivos. O método utilizado foi a (re)leitura dos textos e das questões 

(todas as alternativas e o apontamento dos erros e acertos). Ao final da 

correção da Prova da Cidade, percebemos que a prova em si não estava difícil, 

mas estava extensa e, ao final, a redação tornou a prova mais cansativa e 

desestimulante (Registro de professora de Língua Portuguesa da 7ª série, 

2010). 

 

Identificamos ainda vários registros pautados na dimensão expressiva dos diários, 

abordada por Zabalza (2004), registros que revelavam reflexões dos professores diante de 

resultados dos alunos na Prova da Cidade, uma espécie de diálogo consigo mesmo, como que 

buscando respostas às lacunas evidenciadas, sustentando, por vezes, se tratar de falta de atenção 

dos alunos e não de conhecimento. Os registros dessa professora revelaram também a atenção 

a dificuldades encontradas pelos alunos, 
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Ao corrigir a prova (da Cidade) com os educandos percebi que houve muitas 

dificuldades no discurso direto e indireto (questão 30), dificuldades de 

vocabulário (questão 18), falta de atenção (questão 19), questão com dupla 

interpretação (questão 5), dificuldade entre presente e passado (questão 11), 

etc. (Registro de professora de Língua Portuguesa da 7ª série, 2010). 

 

Identificamos, entre 2010 e 2011, algumas estratégias adotadas pelos professores na 

preparação dos alunos para a PSP, como no registro “atividades de preparo para a Prova São 

Paulo”, no qual constam quatro atividades de cartas. Além da preparação dos alunos para a 

PSP, a análise dos diários de classe mostrou um movimento de aplicação e correção da Prova 

da Cidade, outra avaliação da RME-SP, algo que se repetiu nos registros dos diários até o ano 

de 2012. Foram estratégias desenvolvidas pelos professores que evidenciaram um movimento 

de apropriação dos resultados das avaliações municipais ao cotidiano escolar. 

Fora dos períodos de aplicação da Prova da Cidade e da PSP, em que as marcas foram 

mais fortes nos registros dos professores, percebemos que as atividades diárias foram orientadas 

pelos Cadernos de Apoio e Aprendizagem31, uma conclusão que já havíamos chegado em outro 

trabalho32. Chamou-nos a atenção que a partir de 2011, houve registros mencionando 

competências e habilidades trabalhadas, embora não relacionadas à Matriz de Referência do 

Saeb ou da PSP, mas sim do Enem. No registro de uma professora de língua portuguesa da 8ª 

série (9º ano), encontramos a seguinte descrição após o registro de passo a passo de uma 

atividade: 

Competências: compreender interações entre organismos e ambientes, em 

particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 

científicos, aspectos culturais e características individuais. 

Habilidades: Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos 

organismos, como a sexualidade. (Registro de professora de Língua 

Portuguesa da 8ª série, 2011). 

 

                                                           
31 Cadernos de Apoio e Aprendizagem, documento oficial criado pela RME-SP, em parceria com a Fundação 

Padre Anchieta, no ano de 2009. Produto de extensa e estruturada reorientação curricular que ocorreu a partir do 

ano de 2005, os Cadernos de Apoio são direcionados ao uso em sala de aula. Born (2015) assegura que é possível 

identificar nos Cadernos, especificamente em seus exercícios, um diálogo com as Orientações Curriculares do 

município assim como com as Matrizes de Referência da Prova São Paulo, o que não significa que os Cadernos 

tenham sido criados a partir do que é avaliado pela PSP, mas que, as Matrizes de Referência espelham o currículo 

da rede, ao menos no que se refere à competência leitora, objeto da avaliação do município. Ainda segundo Born 

(2015), no processo de definição da Matriz de Referência da PSP, foram realizadas consultas a cadernos de alunos 

de diferentes escolas da rede com o intuito de verificar a pertinência das habilidades propostas pela matriz. 

32 Ver Nhoque, Freire e Siqueira (2014). 
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A competência a que se referiu o registro é uma competência da Matriz de Referência 

do Enem de Ciências da Natureza. Notamos que as atividades de preparação dos alunos foram 

frequentes enquanto houve avaliações elaboradas pelo município. Uma vez encerradas essas 

avaliações, não encontramos registros que revelassem atividades do gênero, fato comprovado 

na análise de diários do ano de 2013, quando não havia mais a PSP ou a Prova da Cidade. 

Mesmo em se tratando de ano de Prova Brasil, não encontramos registros voltados ao treino 

dos alunos para as avaliações externas, o que nos levou a crer que a avaliação municipal foi 

aquela que provocou movimentos mais significativos de apropriação de resultados. 

Com a extinção das avaliações externas municipais, as atividades registradas nos diários 

de língua portuguesa e matemática de 2013 não fizeram menção às avaliações externas, como 

observamos até 2012. No ano de 2013, os diários de classe dos anos iniciais mostraram apenas 

a indicação do dia de aplicação e de correção da Provinha Brasil e também de aplicação da 

ANA. Apenas nos diários de um professor de matemática, nos meses de maio, setembro e 

novembro houve atividades mencionadas como “Questões da Prova Brasil e Prova da Cidade 

de São Paulo”. E, no caso específico de um 3º ano, encontramos um registro de Provão de 

Português, mas este se deu após a aplicação da ANA. Não encontramos anotações de reforço, 

simulado ou preparação para a avaliação federal no ano de 2013. 

Nos diários de classe analisados, além das marcas das avaliações externas, foram 

encontrados registros de professores que tinham o comportamento dos alunos mais uma vez 

como objeto de avaliação. Na análise empreendida, retomamos a afirmação de Porlán e Martín 

(1997) de que as concepções expressas pelos diários de classe orientam a prática do educador 

e se constituem um modelo didático particular, caracterizado por um conjunto de crenças de 

natureza epistemológicas e ideológicas. Crenças que, segundo os autores, se manifestam ora de 

forma explícita ora implícita, seja quando o professor atribui uma nota ou conceito que pode 

estar sustentado em critérios, técnicos ou não, seja quando o professor avalia uma série de 

elementos, consciente ou inconscientemente, traduzidos em impressões, por vezes secretas e 

raras vezes eternizadas em anotações ou registros escolares (PORLÁN; MARTÍN, 1997). Por 

essa razão, vários diários chamaram nossa atenção por apresentar, de forma muito nítida 

concepções de avaliação amparadas em padrões de comportamento. Foram registros que 

demonstraram um acompanhamento sistemático das atitudes e comportamentos dos alunos e 

que sugerem um perfil desejável de aluno, em que se nota que os alunos tinham sua conduta 

avaliada diariamente. Atitudes e comportamentos dos alunos representavam seu nível de 

esforço para o professor que os identificava com adjetivos ora positivos, como “esforçado”, 
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“bom aluno”, “maravilhosa”, “excelente”, ora negativos, como “limitado”, “péssimo”, 

“irreverente”, “sem compromisso”, “sem comentários”, “limítrofe”, “irresponsável”, “sem 

postura”, entre outros. Nesses registros, observamos também que, quando o mesmo professor 

esteve com o aluno no ano seguinte, suas observações foram semelhantes às do ano anterior, 

sugerindo uma rotulação. Um exemplo são os registros de dois alunos a seguir, 

Aluna Amanda de Jesus, “excelente aluna” (Registro de professora de Língua 

Portuguesa da 7ª série, 2010). 

Aluna Amanda de Jesus, “excelente aluna” (Registro de professora de Língua 

Portuguesa da 8ª série, 2011). 

Aluno Victor de Almeida Cruz, “aluno infantil, não cumpre tarefas, 

desinteressado, só brinca” (Registro de professora de Língua Portuguesa da 7ª 

série, 2010). 

Aluno Victor de Almeida Cruz, “aluno regular, infantil” (Registro de 

professora de Língua Portuguesa da 8ª série, 2011). 

 

Comparando os registros desses alunos com seu resultado na PSP33 de 2010 e 2011, 

verificamos que, no primeiro caso, a aluna apresentou um desempenho satisfatório na avaliação 

municipal, com proficiência no nível “avançado” e “adequado”34 em língua portuguesa nas 

respectivas edições. O segundo caso sugere uma consulta ao registro do aluno no ano anterior, 

dada a semelhança no juízo. Nota-se, entretanto, que, apesar da conduta do aluno, sua 

proficiência avaliada pela PSP foi semelhante à da aluna. Não se sabe qual foi o peso do objeto 

comportamento sobre a avaliação final do professor. De todo modo, se o objeto fosse a 

aprendizagem, ambos os alunos estariam equiparados.  

Casos semelhantes a esses foram analisados e reforçam a hipótese por nós levantada, de 

que o professor possa ter consultado suas anotações anteriores para emissão de juízo no ano 

seguinte, tal a semelhança de opiniões,  

Aluna Melissa Almeida, “aluna irreverente, não para na sala, não cumpre 

tarefas, vive metendo-se em confusões” (Registro da professora de Língua 

Portuguesa da 7ª série, 2010). 

Aluna Melissa Almeida, “aluna irreverente, adora os corredores, já repetiu um 

ano” – (Registro da mesma professora de Língua Portuguesa da 8ª série, 

2011). 

Aluna Vanessa de Oliveira, “apresenta dificuldade de escrita, conversa 

demais, apática” – (Registro da professora de Língua Portuguesa da 7ª série, 

2010). 

                                                           
33 A Prova São Paulo disponibilizava às escolas os resultados por aluno, possibilitando um acompanhamento do 

desempenho individual ao longo das edições da avaliação. 

34 Conceito utilizado pela Prova São Paulo. 
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Aluna Vanessa de Oliveira, “aluna limítrofe, apresenta muitas dificuldades de 

aprendizado” – (Registro da mesma professora de Língua Portuguesa da 8ª 

série, 2011). 

 

Cotejando os resultados da PSP com a avaliação do comportamento registrada pelo 

professor, constatamos que ambas as alunas se encontravam no nível “abaixo do básico”35 nas 

áreas de língua portuguesa e matemática nas duas edições da PSP, 2010 e 2011, de modo que 

não houve avanço na proficiência. O que se questiona, no entanto, é a possibilidade de que esses 

registros tenham se norteado a prática do professor, talvez rotulando as alunas e limitando ou 

impedindo posturas que pudessem potencializar a aprendizagem de ambas, uma vez que, ao 

acompanhar a trajetória dessas alunas na PSP em outras edições, pudemos notar que a 

proficiência estimada desde a 4ª série evidencia que não houve grandes progressos, ao menos 

no que se refere às competências avaliadas pela referida avaliação, pois sempre estiveram no 

nível “abaixo do básico”, segundo a escala de proficiência. Apesar da disponibilidade dos 

resultados da PSP e do arquivamento dessas informações pela escola, os dados coletados 

evidenciam que não houve, por parte dos professores, qualquer acesso a esses resultados que 

pudessem ensejar diálogos e apropriações das informações. É possível que um 

acompanhamento mais sistemático do desempenho desses e de outros alunos nas edições anuais 

da PSP pudessem servir como subsídio para o professor, mostrando-lhe as habilidades já 

desenvolvidas e aquelas que demandavam sua intervenção, em se tratando da competência 

leitora, e poderia contribuir para que novas atitudes e novas atividades pudessem ser adotadas 

para mudar o quadro desses alunos e não permitir que chegassem à 8ª série com proficiência 

abaixo do que poderia se considerar básico em língua portuguesa. Nos casos relatados, do ponto 

de vista das concepções do professor, o fato de desenvolver uma avaliação constante do 

comportamento dos alunos pode significar uma concepção central chamada por Nespor36 

(1987), indicada por Pajares (1992) como “presunção existencial”, um tipo de concepção de 

caráter estritamente pessoal que não pode ser afetada pela persuasão. No limite, essas 

presunções configuram-se como verdades incontestáveis e inquestionáveis para o professor, o 

que se torna determinante para as práticas que se desenvolverem a partir de então.  

Para nós, da leitura dos diários desse professor, emergiram algumas questões ligadas às 

avaliações internas, sobretudo a ênfase no objeto comportamento, uma profusão de registros 

                                                           
35 Conceito utilizado pela Prova São Paulo. 
36 NESPOR, Jan. The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, n. 19, p. 317-

328, 1987. 



117 

 

sobre a conduta do aluno e a escassez de anotações que demonstrassem igualmente o 

acompanhamento da aprendizagem desses estudantes.  

Os dados revelaram que a estigmatização dos alunos ainda é uma ferramenta utilizada 

no interior da escola que desvia a atenção de todos para o aprendiz, como expôs Patto (2010, p. 

358), numa prática “orientada por uma psicologia educacional instrumental que 

tradicionalmente administra a improdutividade da escola”.  

Da análise empreendida nos diários de classe, constatamos, além das questões 

relacionadas à avaliação interna, um forte movimento da escola, motivado por orientações da 

SME-SP, com vistas a incorporar as avaliações municipais na agenda escolar diária. A análise 

sistemática de um conjunto de diários de classe de um período de sete anos (2007-2013) 

revelou-nos inúmeras marcas das avaliações externas de iniciativa municipal com indicativos 

de suas reverberações no interior da escola. Apesar da vasta presença da PSP e da Prova da 

Cidade nos registros dos diários de classe, não podemos afirmar que as avaliações externas 

tenham determinado ou estejam determinando o currículo. Vale lembrar que as marcas das 

avaliações externas não foram unanimidade nos diários. Vários registros demonstram que o 

professor incorporou as orientações da rede, mas muitos diários não fizeram qualquer menção 

a atividades de preparação dos alunos para os exames externos, o que sugere que as avaliações 

foram ressignificadas pelas concepções de cada professor, sendo incorporadas ou não ao dia a 

dia. Ainda que tenhamos a percepção de que houve, por parte da rede, um movimento que visou 

a incorporar as avaliações ao cotidiano escolar, essas não provocaram um domínio das práticas 

ou uma conformação do currículo, seus efeitos se deram de modo variado, de tal feita que alguns 

as introduziram ao seu cotidiano e outros não, influenciados por suas concepções e não pela 

“pressão” da SME. 

 

5.6. Avaliação educacional e os diários de bordo 

 

Além de diários de classe, outra forma de registro se deu no ano de 2010 com os diários 

de bordo, documento riquíssimo utilizado por um curto espaço de tempo, mas que mostrou 

profícuas possibilidades de mudança na relação professor/aluno. Segundo a CP, essa foi uma 

prática cuja orientação foi da coordenação anterior, sendo utilizado pela escola apenas naquele 

ano. Assim como os diários de classe de alguns professores, os diários de bordo apresentavam 

muitos registros concernentes a atividades que envolviam as avaliações externas de iniciativa 
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municipal, a PSP e a Prova da Cidade. Diante de um material tão rico de informações, optamos 

por incluí-lo na análise documental.  

Procedemos à coleta e ao mapeamento dos diários e à identificação dos respectivos 

professores para posterior entrevista com vistas a apreender a relação desses professores com 

as orientações da SME sobre as avaliações externas registradas no material. Ao todo, foram 

localizados e examinados nove diários de bordo, representantes das turmas da 1ª série B, 2ª 

séries C e D, 3ª série D, 4ª séries A e C e 5ª séries A, B e C37 de 2010, a partir dos quais 

conseguimos entrevistar duas professoras que ainda lecionam na escola. A experiência de 2010 

guardava algumas singularidades, como o fato de o registro ser feito preferencialmente por um 

aluno a cada dia de aula, de modo que todo o trabalho desenvolvido pela professora fosse 

registrado, sendo uma orientação naquele momento que fossem os alunos a preencher os 

diários, de acordo com instrução da direção da escola exposta na contracapa de todos eles: 

Caro(a) aluno(a), 

Este caderno servirá para acompanhamento de todas as aulas dadas em sua 

turma. Quando você for o escriba do dia, zele por ele do início ao fim do 

período e devolva-o no final da 6ª aula ao(à) professor(a). Caso seja aula vaga, 

entregue-o à inspetora de alunos. 

Instruções para registros: 

1. Coloque a data; 

2. Identifique a disciplina (Português, Geografia, Matemática, etc) de cada 

aula antes de tomar nota das lições; 

3. Registre todas as atividades dadas, tais como leituras, cópias de textos, 

explicações, filmes, exercícios, etc. 

Bom trabalho!! 

A direção. 

 

Nos registros observaram-se indicações de “momentos” de atividades e troca de ideias 

como “estudando para a Prova São Paulo”, ou ainda “Prova da Cidade (roda de conversa)”. 

Encontramos também indicação de correções da Prova da Cidade, com vários registros 

de correções e análise, 

Fizemos as questões da Prova da Cidade como correção da 1ª a 10ª, 

conversando sobre cada questão (Registro da Professora Poliana - Diário de 

Bordo). 

                                                           
37 A RME-SP adotava, em 2010, a nomenclatura série para designar as etapas escolares correspondentes ao 

ensino fundamental de oito anos. Posteriormente houve adequação para o ensino fundamental de nove anos, 

quando as turmas passaram a ser designadas como ano. 
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A correção da Prova da Cidade foi produtiva, pois os alunos se manifestaram 

em nível de acertos e erros. Fizeram a prova no caderno (Registro da 

Professora Poliana- Diário de Bordo). 

 

Os registros demonstraram uma tentativa de seguir as orientações da coordenação para 

que as avaliações municipais fossem debatidas, corrigidas e incorporadas à rotina escolar, mas 

faltava-lhes conhecimento sobre as informações que uma avaliação externa pode oferecer e, 

consequentemente, sobre os usos que podem ser feitos. Por outro lado, é preciso admitir que as 

marcas encontradas nos diários de bordo revelam a disposição dos professores em incorporar 

essas avaliações ao cotidiano escolar, faltando-lhes conhecimento, mas restando o desejo de 

utilizá-las, uma conclusão a que chegamos a partir das entrevistas com as professoras sobre os 

diários de bordo. A falta de conhecimento dos professores levou a um uso que se limitou a 

correções, reproduzindo a rotina de discussão sobre erros e acertos,  

Demos continuidade da correção da Prova da Cidade. Mais algumas questões 

foram estudadas; demos início também na correção da prova de matemática. 

Os alunos, em sua maioria, apresentam algumas dificuldades, sendo assim um 

pouco mais demorada esta correção (Registro da Professora Dhara - Diário de 

Bordo). 

 

Na análise dos registros, percebemos um envolvimento da escola com as avaliações 

externas com vistas a melhorar o desempenho dos alunos. Entretanto, toda preocupação paira 

sobre as avaliações do município. Os registros reiteram a realização de simulados e atividades 

rotineiras para preparação dos alunos, 

Atividade do dia: Revisão de Contos. Novamente feita a leitura dos contos. 

(...) todos vocês, a festa no céu e a princesinha (...) com o objetivo de 

preparar o aluno para a Prova São Paulo (registro de aluno no Diário de 

Bordo, grifos nossos). 

 

Os simulados eram aplicados preferencialmente às vésperas da PSP, conforme registros. 

Nos diários de bordo encontravam-se ainda modelos de provas que os professores 

desenvolveram para tais simulados38. Os registros revelaram momentos de reflexão dos 

professores sobre a aprendizagem dos alunos, além da rotina expressa nos diários, as impressões 

das professoras em relação ao comportamento ou desempenho dos alunos frente à Prova da 

Cidade e aos simulados também foram destacadas, 

                                                           
38 Simulado -  anexos FF e GG. 
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A Prova da Cidade foi corrigida questão por questão e, além disso, comentada. 

Notei que a prova foi muito extensa e cansativa para os alunos (Registro da 

Professora Dhara - Diário de Bordo). 

 

Observamos ainda, o registro de resultados do Provão (simulado), que eram utilizados 

para estabelecer diálogo com os pais sobre o desempenho dos filhos, pois as provas eram 

corrigidas, discutidas em sala de aula e entregues aos pais juntamente com a Prova da Cidade, 

um claro movimento da escola que buscava mobilizar professores e pais a partir da experiência, 

Provão interno: objetivo é avaliar o conhecimento do total da escola. No que 

diz respeito à 5ª série C, a nota foi muito baixa deixando a desejar o 

rendimento geral da sala. Somente a aluna Eliana atingiu o conceito P e cinco 

alunos atingiram o conceito S. Num universo de 37 alunos frequentes, 

podemos dizer que foi abaixo da média o aprendizado geral da sala. O Provão 

foi aplicado dia 11/09/10, as provas foram corrigidas na sala de aula e 

posteriormente entregues aos pais juntamente com a Prova da Cidade 

(Registro da Professora Dhara - Diário de Bordo). 

 

As marcas das avaliações externas apreendidas nos diários mostraram a disposição, 

aparentemente, que alguns professores tiveram em fazer uso dos resultados da PSP, 

especialmente. Como os registros ocorreram apenas em 2010, procuramos saber um pouco mais 

sobre as relações estabelecidas pela escola com as avaliações naquele período, entrevistando 

duas professoras responsáveis pelas turmas de 2ª e 4ª séries do Ensino Fundamental naquele 

ano que ainda lecionam na Emef Sol Nascente. Tínhamos o desejo de compreender aquela 

prática sistemática de 2010 cujas marcas das avaliações externas se mostravam de forma 

abundante. As entrevistas foram realizadas no mês de junho de 2015 nas dependências da 

escola. Primeiramente, apresentamos o perfil das duas professoras entrevistadas. Ambas 

possuem formação em Pedagogia. Além disso, a professora Poliana tem pós-graduação em 

Psicopedagogia, enquanto a professora Dhara é formada também em Gestão Escolar e Docência 

no Ensino Superior. A entrevista foi composta de apenas um bloco com 25 questões39. O tempo 

médio de atuação das professoras na educação é de 20 anos e o de atuação na escola é de seis 

anos. 

Com o objetivo de apresentarmos o perfil das entrevistadas, retratamos aspectos da 

identidade profissional construindo o Quadro 1 a seguir, que mostra a formação e trajetória 

acadêmica e profissional de ambas. 

 

                                                           
39 Roteiro de perguntas – apêndice J. 
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Quadro 1 - Perfil dos sujeitos entrevistados – Diários de bordo 

Estratos Perfil dos sujeitos 

Professores Professora Poliana Professora Dhara 

Formação Pedagogia Pedagogia 

Tempo de carreira 23 anos 22 anos 

Pós-graduação Psicopedagogia Docência no Ensino 

Superior e Gestão Escolar 

Tempo de atuação por 

dependência 

administrativa 

13 anos escola particular 

1 ano na SEE-SP 

23 anos na SME-SP 

3 anos na SEE-SP 

19 anos na SME-SP 

Tempo de atuação na 

unidade escolar 

pesquisada 

7 anos 5 anos 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora. 

 

Nas entrevistas e nos registros, percebemos que a função dos diários era o 

acompanhamento das atividades das turmas com o registro diário das atividades, especialmente 

quando esses registros eram feitos pela professora,  

[...] era para fazer com que acompanhasse o conteúdo, para que não fosse feito 

o semanário. Era para acompanhar a sequência de conteúdos (Professora 

Dhara). 

 

Por outro lado, a percepção da outra professora, cujos registros eram realizados pelos 

alunos, era menos burocrática e mais pedagógica, como observamos na entrevista da professora 

Poliana, 

[...] pelo que eu me lembro e pelo que eu coloquei na minha sala era a questão 

do aluno reconhecendo e registrando suas próprias atitudes. É [...] alguma 

coisa que ele quisesse, tá registrando e ter autonomia pra registrar, pra fazer o 

registro. Pra ele era super diferente, registrando (Professora Poliana). 

 

Com o tempo, porém, a prática de registro do aluno deixou de ocorrer e o registro passou 

a ser realizado pelo professor, pois os alunos enfrentavam dificuldades para fazê-lo, 

[...] eu aceitei como um desafio, aceitei como uma coisa nova pra mim, mas 

quando eu comecei a colocar em prática, eu vi que o aluno perdia o tempo de 

fazer o registro (Professora Poliana). 
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Segundo os registros e confirmado pelas entrevistadas, os simulados eram aplicados às 

vésperas da PSP. Questionadas sobre como preparavam os simulados e qual o objetivo, as 

lacunas formativas em avaliação ficaram evidentes, uma vez que eram os próprios professores 

que desenvolviam os instrumentos sem preparo para tal e com o objetivo principal de preparar 

para a prova. Apesar disso, notamos, pela fala da professora, uma concepção que revela a 

disposição em utilizar aqueles resultados para fins de acompanhamento do aluno, 

[...] o objetivo era para preparar os alunos para a prova e também pra gente 

ver quais seriam as dificuldades que eles iam ter pra realizar a prova. Nos 

simulados, a gente já percebia algumas coisas e já trabalhava melhor naquele 

sentido. 

[...] alguns professores traziam modelos de provas de outras escolas e aí a 

gente usava e tirava algumas questões que a gente achava interessante 

(Professora Dhara). 

 

Pudemos observar o potencial de usos das informações que os simulados promoviam, 

apesar do objetivo declarado de preparação para a avaliação municipal. Conforme a professora 

Dhara, a partir dos resultados, os professores procuravam identificar as dificuldades dos alunos, 

Então, assim, o resultado do simulado a gente só discutia mesmo entre os 

professores, na época nós tínhamos um horário coletivo fora a Jeif, tinha uma 

H.A. coletiva, então todos os professores do 4º ano, por exemplo tinham uma 

H.A. e a gente fazia esse horário juntos, pelo menos uma vez na semana e aí 

naquele momento a gente discutia, até programava o que a gente ia trabalhar. 

 

A prática dos simulados permitia aos professores se sentirem mais parte do processo, 

uma vez que tinham acesso aos resultados de seus alunos. Indagada se percebia nos simulados 

algum efeito sobre o aprendizado, a professora Poliana recorda que havia muitas questões de 

interpretação e que, quando percebiam dificuldades dos alunos nesse quesito, os professores 

voltavam a trabalhar esse conteúdo de modo que “eles acabavam aprendendo”. 

As correções da Prova da Cidade, outro ponto bastante citado nos diários de bordo, 

revelaram-se, de certa forma, superficiais, porque não havia clareza para os professores sobre 

qual o objetivo do instrumento, o que tornava a tarefa sem fins pedagógicos claros, uma 

atividade limitada à verificação de erros e acertos dos alunos, sem encaminhamentos, 

Na verdade, a gente corrigia a Prova e fazia um gráfico, de quantas os alunos 

acertaram, assim, externamente eu não sei qual era o objetivo, nós, eu lembro 

que o nosso grupo da época, a gente procurava qual era o tipo de questão que 

os alunos estavam com maior dificuldade e aí nós trabalhávamos em sala de 

aula essas questões que eles tinham maior dificuldade (Professora Poliana). 
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Não sei qual era o objetivo. A gente corrigia para dar um retorno para o aluno 

só isso. E parava por aí. Ninguém vinha perguntar se a gente tinha feito as 

correções ou não e também eu fazia por mim, porque eu queria dar um retorno 

para meus alunos. Falar assim: - Ó você acertou aqui... e errou ali... 

(Professora Dhara). 

 

O desconhecimento sobre as características da PSP também chamou a atenção na fala 

das entrevistadas, uma vez que se tratava de uma iniciativa municipal amplamente divulgada. 

Embora a escola se mobilizasse para realizar simulados preparatórios para essa avaliação, 

alguns professores não sabiam sequer que tal avaliação fornecia seus resultados por aluno, o 

que a diferenciava de outras avaliações a que a rede era submetida e dava condições aos 

professores de um acompanhamento individual aliado ao trabalho realizado em sala de aula. 

Ambas as professoras, quando questionadas sobre os usos dos resultados, mostraram-se 

surpresas com tal informação, 

Nossa, estou sabendo disso agora, nem imaginava. Se a gente soubesse disso 

ia ser bom. Porque a gente ia ter uma ideia de como estava o aluno e de como 

estava a sala e daí poder pensar em alguma coisa. Então... eu nem imaginava 

isso e na minha opinião muita gente não sabe (que a PSP divulgava para a rede 

os resultados por aluno) e isso é importante a gente saber para a gente trabalhar 

melhor, ir atrás do erro do aluno e trabalhar [...] (Professora Poliana). 

 

Além do desconhecimento de características mais específicas da avaliação municipal, 

notamos que questões mais técnicas, mas importantes para a interpretação pedagógica e uso de 

resultados também não eram de conhecimento de nossas entrevistadas, como a função dos 

distratores40, o conhecimento de uma escala de proficiência e até o papel de uma matriz de 

referência.  

Na análise dos diários de bordo, tal na dos diários de classe, notamos que os contínuos 

registros que revelaram atividades sistemáticas envolvendo as avaliações externas cessaram 

com o término da PSP e da Prova da Cidade. Atividades voltadas à preparação, correção e 

reflexão sobre os conteúdos abordados por avaliações externas à escola só existiram enquanto 

a SME-SP desenvolvia um sistema próprio de avaliação. É possível que as avaliações 

municipais tivessem mais legitimidade na comunidade escolar, revelando, por essa razão, 

desdobramentos mais significativos. Por outro lado, é importante salientar uma vez mais, em 

                                                           
40 São denominadas distratores as alternativas de resposta que não estão corretas, mas que devem ser plausíveis, 

referindo-se a raciocínios possíveis dos estudantes. Assim, o distrator pode revelar uma competência que não foi 

adquirida pelo estudante e mostrar o caminho que o professor deve seguir para sanar essa dificuldade. Disponível 

em:< http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/item/> 
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função do objeto definido nesta pesquisa, que as orientações da SME não provocaram um 

movimento uniforme de utilização das avaliações municipais, como se verá nas entrevistas 

posteriores e nas respostas aos questionários que apresentaremos adiante. Mesmo com a 

influência da SME nos usos dos resultados e da avaliação, parte dos profissionais as incorporou 

ao dia a dia, ainda que sem receber a devida formação, motivada por escolhas individuais. 

Impõe-se, portanto, uma delimitação de possíveis influências das avaliações externas sobre o 

cotidiano escolar, importante na medida em que a literatura aponta que a escola estaria 

dominada por essas avaliações, com o currículo reduzido ao conteúdo desses exames e com os 

professores ensinando o que se avalia nessas provas (cf. ARELARO, 2003, DÍAZ BARRIGA, 

2008; JACOMINI, 2014).    

A literatura não diferencia o tipo de influência exercida pelas avaliações nas diferentes 

instâncias federal, estadual e municipal, ao apontar o domínio que essas avaliações provocariam 

sobre a prática dos professores ou ainda a redução curricular que estas provocariam. De todo 

modo, o objeto por nós definido exige uma análise mais aprofundada, a fim de concluir se as 

influências são mais superficiais, sobre práticas por dado período de tempo, mais precisamente 

durante as iniciativas municipais, ou se as influências são de ordem mais profunda a ponto de 

alterar as práticas avaliativas dos professores independentemente da instância responsável, o 

que se colocou para nós um desafio metodológico superado pela adoção da triangulação como 

método. 

A cessão de registros interrompe um ciclo que aparentava envolver concepções de 

professores, influenciadas, portanto, pelas avaliações externas. Percebemos se tratar de 

registros de ações diárias motivadas por influência de orientações da SME, superficiais o 

bastante para se manterem enquanto houvesse avaliações realizadas pela prefeitura, uma vez 

finalizadas essas avaliações as movimentações em torno de avaliações externas também 

findaram. Porlán e Martín (1996, p. 18) mostram como os professores absorvem “orientações 

externas” quando asseguram que o professor é “o mediador fundamental entre a teoria e a 

prática educativa”, de tal forma que seu trabalho “lhe confere um papel regulador e 

transformador de toda iniciativa externa que pretenda incidir na dinâmica de suas aulas”. Para 

os autores, essa mediação se dá por meio de um duplo processo que chamam de plano cognitivo 

e plano prático. Para auxiliar-nos na análise dos dados colhidos nos registros dos diários de 

classe e de bordo, o trabalho de Porlán e Martín (1996) foi fundamental, uma vez que todas as 

marcas que encontramos nos registros nos levaram, num primeiro momento, à ideia de que estas 

atingiram também as concepções, o que não fazia sentido ao cruzarmos outros dados, de 
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observação, inclusive, que revelavam que, na verdade, as avaliações externas pouco marcavam 

as concepções dos professores. Nesse sentido, a explicação sobre o duplo processo porque passa 

o professor ao se deparar com uma iniciativa externa nos ajudou a identificar que tipo de 

influência as avaliações externas produziram nos professores por ocasião dos registros em 

diários. 

Em primeiro lugar, Porlán e Martín (1996) mostram que no plano cognitivo, o professor 

interpreta e valora as informações exteriores que recebe, sejam elas modelos educativos, sejam 

instruções curriculares. Essa interpretação ou valoração se dá por meio de esquemas de 

conhecimento que já possui. Ou seja, suas crenças, que operam, segundo os pesquisadores, 

como um filtro cognitivo, que pode, inclusive, criar obstáculos à nova informação. O plano 

prático, por sua vez, revela as inúmeras decisões diárias que toma para sua prática, tornando o 

fazer docente algo que não se dá no vazio, ou seja, não há uma adequação mecânica, mas sim, 

resultados de diversas variáveis (emocionais, cognitivas e atitudinais) que interagem com o 

contexto no qual está inserido o professor e que escapam, em parte, de seu controle consciente. 

Isso explica, a nosso ver, porque, mesmo com a profusão de registros sobre atividades em torno 

das avaliações externas durante um período de tempo, aquilo que poderia se configurar como 

marcas nas concepções não teve continuidade ou desdobramentos em outros espaços como as 

reuniões de conselho ou mesmo nas reuniões de planejamento e pedagógicas, passado as 

iniciativas municipais de avaliação.  

Percebemos que foram ações motivadas por orientações da SME-SP enquanto havia a 

avaliação do município. Ou seja, os registros não revelavam marcas em concepções, mas 

marcas temporárias na prática, orientadas pelo valor atribuído pela Secretaria à PSP e à Prova 

da Cidade. Operando, ao mesmo tempo, no plano cognitivo e no plano prático, essa influência 

aparente das avaliações externas foi ressignificada pelos professores, de tal forma que, finda as 

orientações sobre atividades voltadas às avaliações externas, essa prática desapareceu dos 

registros, ainda que outras avaliações permanecessem como a Prova Brasil, Provinha Brasil e 

Ana. Depreende-se dessa análise, portanto, que as marcas que encontramos nos registros dos 

diários não são marcas que chegaram às concepções. Ao contrário, permaneceram na superfície, 

contrastando com concepções, essas, sim, inferidas em diversos momentos, contrárias as 

avaliações externas, o que fez com que, tão logo deixassem de existir avaliações do município, 

as avaliações externas deixaram de ocupar espaço nos registros dos diários e também nos 

espaços coletivos, ao menos voluntariamente. O espaço reservado foi e continua sendo o da 

crítica e resistência, mesmo com professores que estiveram e ainda estão na escola desde as 
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avaliações municipais e que atualmente nenhum registro fazem acerca das avaliações 

existentes, o que mostra que essas não impactaram as concepções. 

 

5.7. Avaliação educacional e as respostas aos questionários  

 

Completando a triangulação, recorremos à aplicação de questionários41 e à realização 

de entrevistas42 com os seis professores mais antigos da Emef Sol Nascente e três integrantes 

da equipe gestora, buscando apreender suas concepções de avaliação educacional e identificar 

o conhecimento que têm sobre as avaliações externas.  

As questões dos questionários e das entrevistas são semelhantes, de tal modo que 

mantivemos as perguntas dos questionários e acrescentamos algumas questões abertas no 

intuito de favorecer o diálogo com os professores entrevistados. Aos professores que 

responderam aos questionários, foram entregues os instrumentos e pedimos que respondessem 

às perguntas ali presentes. Apesar da pouca interação, esse procedimento foi útil especialmente 

para mapearmos o conhecimento dos professores sobre avaliações interna e externa, para 

identificarmos suas fontes de formação em avaliação, já que a maioria não teve uma disciplina 

de avaliação na graduação, e para captarmos, ainda que preliminarmente, suas concepções 

acerca de temas polêmicos como reprovação.  

Para as entrevistas, a abordagem foi diferente. Realizamos cada uma individualmente 

utilizando o roteiro para as perguntas sem nos limitarmos a ele. As entrevistas foram profícuas 

e revelaram muito das concepções dos professores diante de sua postura frente ao tema 

avaliação educacional.  

Começando pela análise dos questionários aplicados aos professores, identificamos, por 

exemplo, que todos os participantes que estavam na escola à época da PSP (2007-2012) 

ignoravam que a avaliação do município divulgava resultados por aluno, esta, aliás, uma queixa 

recorrente quando questionados sobre os limites ou as críticas que tinham a respeito das 

avaliações externas. Justificaram o não uso dos resultados por fatores desde a demora na 

divulgação dos resultados até o fato de não terem resultados por aluno; desconheciam a 

informação de que já houve uma avaliação, cujos resultados eram individualizados. Chama a 

atenção a falha na comunicação entre a instância responsável pela avaliação, no caso a SME-

                                                           
41 Questionários – apêndice K. 

42 Roteiro de entrevistas – apêndices L e M. 
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SP, e a escola. Além da constatação do pouco conhecimento da amostra pesquisada, procuramos 

saber se os professores participaram de atividades de formação continuada em avaliação nos 

dois últimos anos, sendo que 60% disseram que sim. Destes, 13 apontaram que o tema foi 

avaliação da aprendizagem, quatro afirmaram se tratar de avaliação externa e dois indicaram 

ter participado de atividades de formação em avaliação da aprendizagem e avaliação externa. 

Observa-se que o tema referente à avaliação externa ainda é incipiente, sugerindo sua relevância 

nas formações.  

Também observamos nas respostas que as iniciativas municipais são as mais lembradas 

pela quase totalidade dos professores. Ainda, que a maioria não tem familiaridade com termos 

como escala de proficiência, matriz de referência, descritores ou mesmo distratores, comuns 

no universo das avaliações externas.  

A respeito do meio pelo qual tomam conhecimento sobre os resultados das avaliações 

externas, mais de 70%, responderam ser nas “reuniões pedagógicas” que são informados e 

também pela “coordenação pedagógica”, segunda opção mais escolhida. Sobre essa questão, 

percebemos que não há continuidade de ações após os resultados, mas apenas uma divulgação 

em reuniões de planejamento, um dado observado nos diversos espaços em que transitamos. 

Procurando conhecer as percepções desses professores sobre o modo como a escola 

interage com as avaliações externas, os respondentes foram unânimes em atribuir algum valor 

a estas. Nenhum dos professores acredita que seja “um instrumento desnecessário”, tampouco 

que cause “transtornos e alterações na rotina da escola”, sendo que a maioria avalia como 

sendo “um importante instrumento diagnóstico de auxílio à escola”, de acordo com 60% dos 

respondentes. Procuramos, ainda, descobrir as formas de usos das avaliações externas pelos 

professores da Emef Sol Nascente. Indagados se as avaliações externas influenciam a 

organização do trabalho da escola, a maioria, cerca de 60%, acredita que haja algum tipo de 

influência e crê que elas contribuem com o trabalho pedagógico influenciando, por ordem de 

preferência, o “planejamento das atividades da escola” e a “orientação do trabalho dos 

professores”.  

Em relação ao desempenho dos alunos nas avaliações externas ou internas, este se deve, 

para a maioria, ao “trabalho docente”, cientes, portanto, de sua responsabilidade com a 

aprendizagem dos alunos. Do total de respondentes, 85% consideram que o uso dos resultados 

pelos professores pode ser melhorado, preferencialmente com “mais tempo para 

discussão/reflexão sobre os resultados”. 



128 

 

Sobre o conhecimento do Ideb, a maioria sabe o que significa, cerca de 85%, embora 

1/3 dos respondentes admita não conhecer o índice de sua escola, o que evidencia pouco 

envolvimento da escola com tal indicador de qualidade. Sobre o acesso aos dados do Inep acerca 

dos resultados da escola, apenas 1/3 afirma ter acessado a plataforma alguma vez. 

Por outro lado, a pouca (in)formação recebida contribui para elucubrações sobre as reais 

finalidades dessas avaliações, de modo que, para pouco mais da metade dos professores, as 

avaliações externas se configuram também como "um instrumento que agrega outras 

intencionalidades, além de avaliar o aluno". Esse cenário acaba por distanciar alguns 

professores desse processo como observado em algumas respostas. Por exemplo, alguns 

professores que responderam ao questionário, pouco mais de 10%, acreditam que as avaliações 

externas não influenciam a organização do trabalho da escola, tampouco contribuem com o 

trabalho docente, o que mostra a resistência de parte dos educadores a essas avaliações. A 

pesquisa mostrou, ainda, que alguns professores, cerca de 10%, não veem influência das 

avaliações externas no trabalho da escola, mas creem nos benefícios das mesmas para o trabalho 

docente, especialmente para “melhorar o trabalho pedagógico”, o que acena para futuras 

formações. 

Indagados se há diferenças entre os resultados das avaliações externas e as avaliações 

que realizam, mais de 50% dos respondentes, 17 professores, disseram que percebem 

diferenças. Destes, mais de 60% atribuem tais diferenças a três fatores, especialmente, o 

“interesse e participação dos alunos”, o fato de que a “avaliação externa não considera 

especificidade do aluno como o professor” e ainda que “a avaliação interna retrata melhor o 

que o aluno sabe”, o que reitera a fala de vários professores ouvidas nas reuniões pedagógicas 

e de planejamento. Dessas falas, é possível depreender equívocos e fragilidades em relação à 

formação sublinhadas pelo desconhecimento de características básicas das avaliações externas 

como seus objetivos e a clara oposição, na concepção dos educadores, entre ambas as 

modalidades de avaliação que contribuem para deixá-los alheios às possibilidades de 

articulação entre as avaliações externas e as internas. 

Os professores foram também indagados se consideram preparados para trabalhar com 

os dados oriundos das avaliações externas, ao que as opiniões se dividem. Por um lado, pouco 

mais de 40% acreditam que não são preparados, enquanto outros 40% se julgam preparados 

para trabalhar com os resultados e cerca de 10% não responderam. 

Procuramos, ainda, descobrir as formas de usos das avaliações externas pelos 

professores. Indagados se as avaliações externas influenciam a organização do trabalho da 
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escola, a maioria, cerca de 60%, acredita que haja algum tipo de influência e crê que elas 

contribuem com o trabalho pedagógico influenciando, por ordem de preferência, o 

“planejamento das atividades da escola” e a “orientação do trabalho dos professores”. Por 

outro lado, alguns professores, pouco mais de 10%, acreditam que as avaliações externas não 

influenciam a organização do trabalho da escola tampouco contribuem com o trabalho docente, 

o que mostra a resistência de parte dos educadores a essas avaliações. A pesquisa mostrou, 

ainda, que alguns respondentes, cerca de 10%, não veem influência das avaliações externas no 

trabalho da escola, mas creem nos benefícios das mesmas para o trabalho docente, 

especialmente para “melhorar o trabalho pedagógico”. 

Ainda em relação aos questionários, indagamos sobre a possibilidade de comparação de 

resultados entre as avaliações externas e as avaliações realizadas por eles, ao que a maioria, 

70%, respondeu ser possível, embora, nas observações de campo, registros de diários de classe 

e conversas com os professores, essa prática não seja presente na escola, o que sinaliza o 

potencial desse trabalho na instituição. 

A opinião dos professores sobre formação em avaliação educacional é de que seria 

interessante uma formação específica sobre o tema, sendo 70% das respostas nessa direção. 

Essa formação, no que se refere à avaliação interna, deveria contemplar, segundo a maioria, 

cerca de 30 professores, o tema avaliação da aprendizagem, sendo que "práticas de avaliação 

diagnóstica, formativa e somativa" é a maior das expectativas, seguida de "instrumentos” e 

“práticas” de avaliação para alunos com NEE. Em relação às avaliações externas, a maior 

expectativa dos respondentes está em saber mais sobre "matriz de referência", "interpretação 

pedagógica" e "diferença dos objetivos das avaliações externas e internas". É importante 

salientar que apesar do pouco conhecimento dos professores revelado pela pesquisa, pouco mais 

de 20% dos respondentes não consideram necessária uma formação específica em avaliação e 

cerca de 10% não responderam.  

Além de serem indagados sobre questões candentes como formação em avaliação 

educacional, conhecimento, apropriação e uso de resultados das avaliações externas, 

direcionamos perguntas sobre avaliação interna e temas correlatos como reprovação e fracasso 

escolar no intuito de captar conhecimentos e concepções de avaliação educacional. Esse 

instrumento configurou-se a parte 3 do questionário e foi respondido por 27 dos 32 professores 

definidos na amostra. Alguns professores relataram que o tempo não foi suficiente para 

responder esse que foi o último instrumento. Assim, os percentuais indicados na análise a seguir 

estão baseados na amostra de 27 respondentes. 
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Procuramos identificar as fontes, segundo as quais os professores formam seu 

conhecimento em avaliação. E um dado importante é que 70%, 19 professores, tiveram uma 

disciplina sobre avaliação na formação inicial. No entanto, ao serem questionados sobre onde 

aprenderam a avaliar, apontam meios variados, sendo que a principal fonte em que adquiriram 

conhecimento foi na “na prática diária”, seguida de “orientações da coordenação pedagógica 

da escola”, o que sugere a ausência de um conhecimento mais conceitual e a prevalência de 

um conhecimento prático, alimentado pelas experiências diárias, com pouco amparo teórico, 

como apontado pela literatura (GATTI, 2002; 2014; GATTI; NUNES, 2008; GATTI ET AL, 

2010; GONÇALVES, 2003; GONÇALVES; MAIMONE, 2010; OLIVEIRA, 2007; 

ZUKOWSKY-TAVARES, 2008). A segunda opção mais indicada pelos respondentes, 

“orientações da coordenação pedagógica da escola”, mostra o potencial formador desse 

profissional. É forçoso lembrar, no entanto, que o coordenador pedagógico enfrenta as mesmas 

carências formativas dos professores em avaliação educacional, como evidenciado pela 

pesquisa de Pimenta (2012). Complementando, não é desprezível o número de professores que 

indicou ter aprendido a avaliar, entre outros meios, "com a experiência enquanto sujeito 

avaliado", um em cada três professores. 

Investigando também o que mais influencia a prática avaliativa dos professores, 

observa-se que a “experiência em sala de aula” é a resposta mais indicada, o que corrobora a 

tese de Penna (2012, p. 207) de que o professor mobiliza, entre outros saberes, aqueles que são 

adquiridos pela experiência, tomando decisões baseados em “valores morais, normas sociais, 

tradições escolares e experiência vivida”. Metade dos respondentes apontou ainda “o 

conhecimento da turma” como um fator que influencia sua prática avaliativa, o que sinaliza um 

saber mais pautado no fazer cotidiano, do que na formação propriamente dita, um dado, no 

mínimo, inquietante, pois revela uma prática dependente do perfil de alunos, um fazer flutuante, 

a depender de fatores externos como o perfil da classe, o que coloca o aluno, invariavelmente, 

numa espécie de loteria, a depender do nível de sua classe para saber se será considerado bom 

ou mau aluno. A esse respeito, Crahay (1996, p. 66) pontua que “as provas concebidas pelos 

professores funcionam como um prisma amplificador das diferenças entre alunos”. O autor 

recorre à chamada lei de Phostumus, segundo a qual “um docente tende a ajustar o nível do seu 

ensino e as suas apreciações das prestações dos alunos de maneira a conservar de ano para ano, 

aproximadamente, a mesma distribuição (gaussiana) de notas” (Op. cit., p.68). Baseado em 

dados empíricos, o autor reconhece que três alunos medianos podem obter resultados diferentes 

a depender do perfil dos outros alunos da classe. Um deles pode obter um resultado 80-90% se 
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a maioria dos colegas de classe for mais fraca do que ele; outro aluno, também mediano, pode 

chegar a um resultado de 50-60% se os demais colegas de turma forem mais fortes que ele, e o 

terceiro aluno mediano, a depender da classe em que é apresentado, corre o risco de ser 

reprovado, podendo ser considerado pelo professor "muito fraco". De certa forma, boa parte 

dos professores da Emef Sol Nascente reitera esse dado, ao indicar "sempre" para a afirmação 

"construo as provas (ou os instrumentos de avaliação) em função do nível dos alunos de minha 

classe", cerca de 70% de 27 professores.  

Em relação aos critérios adotados na prática avaliativa, salientamos as fragilidades 

novamente, de tal sorte que, ao menos na escola pesquisada, três em cada quatro professores 

indicaram "sempre" para a afirmação "meus critérios de avaliação variam de ano para ano em 

função dos alunos de minha classe". Nesse cenário, faz sentido a crítica de W. Hutmacher, 

citado por Crahay (1996, p. 61) segundo a qual "as taxas de retenção e de atraso escolar seriam 

antes do mais o reflexo da maneira pela qual os professores julgam as prestações dos alunos". 

Mostra-nos o quanto a trajetória dos alunos é dependente de uma série de elementos externos e 

sobre os quais não se detém qualquer poder, sendo que a proficiência não é fator que garante o 

sucesso desse aluno, mas antes os julgamentos que o professor faz, dependentes, por sua vez, 

de suas concepções e da classe em que esse aluno está matriculado, conclusão reforçada pela 

admissão de 18 dos 27 respondentes de que "sempre" consideram "os resultados das avaliações 

dos alunos para ajustar os critérios de avaliação". Conforme assevera W. Hutmacher, citado 

por Crahay (1996), é a maneira como o professor julga, avalia e classifica que intervém no 

processo de decisão. 

Indagados se consideram avaliar um ato difícil, pouco mais de 60% daqueles que 

responderam ao instrumento concordam. A heterogeneidade da sala de aula e os “diferentes 

níveis de aprendizagem” dos alunos foram os fatores mais apontados para justificar a 

dificuldade que enfrentam no ato de avaliar, com cerca de 80% de repostas nessa direção. 

Outros fatores que dificultam a prática avaliativa nessa escola, segundo indicado pelos 

professores nos questionários são o "desinteresse dos alunos" e a “indisciplina”, apontados por 

cerca de 70% e 50%, respectivamente; a "pressão das avaliações externas" foi a opção menos 

indicada pelos professores - cerca de 15% dos respondentes.  

Em relação a formas de avaliar os alunos, os professores optam preferencialmente por 

"provas mensais/bimestrais", "atividades em sala de aula” e “observação”, práticas 

assinaladas por mais de 80% dos professores. Mais 70% dos respondentes lança mão também 

de critérios informais como “interesse pelos estudos”, um dado que chama a atenção, pois 
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interesse pelos estudos é dependente também de estratégias didáticas. Avaliar o aluno segundo 

este critério é, no mínimo, inquietante, pois este caminho não é uma via de mão única, sendo 

dependente de outras variáveis e não apenas do aluno43, subordinado, por exemplo, ao 

conhecimento prévio deste. A esse respeito, Allal (2009), citando um trabalho realizado na 

França44, apresenta achados semelhantes ao tratar das práticas de avaliação de professores. 

Mostra que os julgamentos que emitem combinam resultados de provas escritas com outras 

informações provenientes do cotidiano escolar, como atitudes frente a tarefas escolares, 

observação da progressão e do esforço, além de considerarem opiniões de outros professores. 

Podem, por exemplo, incluir o cálculo de um algoritmo, mas não se resumir a ele, considerando 

ainda outros aspectos como os que apontamos.  

Ainda no campo das concepções, perguntamos aos professores como “deveria ser 

composta a nota de um aluno”, ao que foram unânimes em apontar o “desempenho” como 

desejável no arranjo da nota. A “participação” foi um item também indicado pelos professores, 

sendo que, três em cada quatro respondentes acreditam que ela deve compor a nota do aluno, 

evidenciando que, na prática avaliativa, são considerados outros elementos além da 

aprendizagem. O mesmo ocorre com os itens “comportamento” e “presença” indicados por 

um em cada quatro professores participantes como sendo elementos que também devem compor 

a nota do aluno. Aqui se coloca em discussão a questão referente aos alunos mais tímidos, que 

podem ter certa desvantagem em relação aos demais alunos da classe, se estiver em jogo a 

questão de comportamento e participação e não de proficiência. Ainda no campo de práticas 

avaliativas desenvolvidas pelos professores, o “interesse pelos estudos” faz parte do rol de 

objetos de avaliação indicado por 18 dos 27 respondentes. Entre os instrumentos, a preferência 

ainda recai sobre a prova, mas esta foi tão indicada quanto as “atividades em sala de aula”, 

cerca de 85% dos professores, e ainda a realização de “atividade em casa” apontado por mais 

da metade dos professores para compor a sua avaliação.  

Em relação a fontes utilizadas para desenvolverem instrumentos de avaliação, 2/3 dos 

professores indicaram "pesquisa na internet" e "livros didáticos", sendo que, pouco mais de 

20% indicaram também alguma “matriz de referência” de avaliação, contrapondo-se à ideia 

difundida na literatura de domínio da prática docente pelas avaliações externas. 

                                                           
43 A literatura acerca de práticas docentes emancipatórias é bastante diversa e não se constitui o centro desta 

pesquisa. Para o aprofundamento, sugerimos Hernandez e Ventura (2009); Libâneo (2010); Vasconcelos (2008); 

Yus (2002). 

44 Mottier Lopes e Allal (2008). 
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Outro tema explorado nos questionários dos professores pesquisados foi a retenção, com 

indagações que visavam a captar concepções sobre avaliação educacional num contexto mais 

amplo. Vimos, entre os respondentes, que cerca de 30% "concorda" ser preferível a retenção 

"se tenho dúvidas se o aluno aprendeu". Afirmação reforçada pelo alto nível de concordância 

quanto aos benefícios dessa prática, em que pouco mais da metade dos que responderam essa 

questão concordam que a retenção “traz ganhos se o aluno não aprendeu o que devia”. Quando 

a afirmação refere-se à retenção trazer “mais perdas que ganhos independentemente da 

situação”, as opiniões se dividem. Por outro lado, a grande maioria dos professores que 

responderam a essa questão “concorda” que a retenção “é uma oportunidade de 

reaprendizagem”, mais de 70% nesse caso. Esse quadro realça a complexidade e a polêmica 

do tema reprovação escolar diante da realidade do sistema educacional brasileiro, que apresenta 

índices expressivos de retenção na educação básica. Vale ressaltar que, em 2016, mais de 3 

milhões de alunos na educação básica foram reprovados, sendo mais de 900 mil alunos nos 

anos iniciais do ensino fundamental, cerca de um milhão e quatrocentos mil nos anos finais do 

ensino fundamental e quase um milhão reprovados no ensino médio45. 

Da análise empreendida, pudemos notar que as respostas dos professores aos 

questionários revelam mais conhecimentos que concepções, pela natureza do instrumento 

aplicado, elaborado com perguntas fechadas. Porém, o material é rico em fontes de 

conhecimento, sobre onde e como os professores aprenderam a avaliar. Nas respostas aos 

questionários, ficou clara a resistência dos professores ao tema avaliações externas e, ao mesmo 

tempo, a quase nulidade que essas têm no dia a dia, sendo ignoradas pelo coletivo. 

 

5.8. Avaliação educacional e as entrevistas 

 

Completando a coleta de dados, realizamos entrevistas com seis professores mais 

antigos e com parte da equipe gestora da Emef Sol Nascente, usando como parâmetro para 

escolha o ano início da Prova Brasil, de modo que todos estavam na escola quando iniciaram 

também as avaliações municipais, PSP e Prova da Cidade. Conforme exposto no início do 

capítulo, utilizamos como roteiro o mesmo questionário aplicado aos demais professores da 

escola, acrescentando algumas questões de resposta construída apropriada para cada perfil de 

entrevistado, professores, coordenadores pedagógicos e assistente de direção. Entre os 

                                                           
45 Dados do Mec/Inep. 
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professores, todos os entrevistados têm mais de 40 anos de idade e mais de 15 anos atuando na 

área educacional na RME-SP. Todos trabalham há pelo menos dez anos na mesma escola e dois 

deles lecionam há mais de 15 na Emef Sol Nascente. Nota-se, portanto, que apesar de a escola 

apresentar rotatividade de professores, os entrevistados mantêm laços mais fortes do que os 

demais.  

Buscamos captar o grau de conhecimento dos professores mais antigos acerca de 

características importantes das avaliações externas. Assim, descobrimos que apenas um deles 

conhece e utiliza a matriz de referência e os descritores para desenvolver atividades avaliativas. 

O desconhecimento não significa que os outros professores não utilizem de alguma forma as 

avaliações externas no dia a dia. Uma das professoras entrevistadas procura itens anteriores da 

Prova Brasil e do Saresp e os inclui em provas, mas o faz em virtude de variar as questões 

utilizadas nas provas. 

Tal como os conselhos de classe, as entrevistas foram ricas em elementos que nos 

permitiram inferir concepções de professores sobre avaliação e evidenciaram a disposição dos 

mesmos em se apropriar das avaliações externas. Notamos que há uma tendência a utilizar os 

resultados dos alunos para reafirmar a própria avaliação do professor. Uma das entrevistadas 

utiliza os resultados quando se trata de uma prova a qual tem acesso, como a Mais Educação,  

É uma nota que você agrega como mais um instrumento de avaliação para os 

alunos, isso na minha prática de avaliação eu gosto muito, eu gosto muito de 

conversar, posso mostrar pra eles que é uma prova que veio de fora e só 

alicerçar os comentários que eu faço com eles, por exemplo, ‘olha, a sua 

dificuldade é aqui, nessa prova que veio de fora, ela (a dificuldade) continua 

sendo aqui, então na minha prática eu faço a correção com eles em sala de 

aula, mostro que a dificuldade deles é ali. [...] então é mais um material de 

apoio, muito bom. 

 

Essa professora articula as avaliações externas à prática, corrige a prova do município e 

a discute com os alunos. Percebemos uma influência dessas avaliações sobre seu trabalho, com 

o propósito de validar as dificuldades já observadas em sala de aula. Ainda que os resultados 

sejam utilizados para confirmar sua própria avaliação, trata-se de uma educadora, cujas 

concepções de avaliação educacional se mostram abertas a incorporar outra forma de avaliação 

nas tarefas diárias. A professora em questão é a mesma citada na análise das reuniões de pais e 

foi o único caso em que concluímos haver influência das avaliações externas sobre suas 

concepções. A entrevista nos revelou seu ponto de vista que se contrapõe às avaliações externas 

em alguns aspectos, na qual foram ressaltados os pontos fracos que ela considera, como as datas 
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de aplicação, mas também evidenciou uma disposição em conhecer mais para articular seus 

resultados ao trabalho realizado com seus alunos, muito embora considere importante que haja 

mudanças em seu formato, 

[...] essas provas teriam de ser melhor trabalhadas dentro da escola. Elas 

chegam pra gente de um modo meio aleatório. [...] pra nós elas chegam meio 

corrido, isso atrapalha nosso trabalho [...] acho que é um material caro e não 

se dá o devido valor a esse trabalho[...] eu acho que o aluno tem que ter um 

preparo, “gente, vamos levar a sério” [...] como no Saresp, vamos fazer um 

trabalho sério, um trabalho de leitura, entendeu? [...] acho que o aluno tem de 

ser anteriormente avisado, o professor tem de ser anteriormente avisado, pra 

ele também se preparar pra trabalhar com o aluno. Acho que essa organização 

e esse aviso com antecedência é o que falta em todas as avaliações, algumas 

acontecem sim, mas a maioria, não. Essa última [Mais Educação] veio muito 

em cima, e bateu com a rotina da escola, com as práticas da escola, coincidiu 

com trabalho de Dia das Crianças, reunião, fechamento de matrículas...ela 

veio num momento ruim. [Falta] um estímulo mesmo, porque eu acho que o 

que falta é acreditar nesse trabalho, ver que ele é um material bom, que tem 

qualidade. [E deve] vir de cima pra baixo, tem que acreditar nesse trabalho[...] 

e não é uma sensibilização que você faz do dia pra noite, é uma coisa que tem 

que ser trabalhada, com curso (Professora Fátima). 

  

Apesar das lacunas formativas e da resistência de vários docentes às avaliações externas, 

é importante apontar que nos deparamos com o empenho de vários professores em se apropriar 

dos resultados, como na fala de uma dessas entrevistadas, que informou ser a partir dos 

resultados dos simulados, e até da Prova da Cidade, que os professores procuravam identificar 

as dificuldades dos alunos,  

[...] todos os professores do 4º ano, por exemplo, tinham uma H. A. e a gente 

fazia esse horário juntos, pelo menos uma vez na semana e aí naquele 

momento a gente discutia, até programava o que a gente ia trabalhar 

(Professora Luciana). 

 

Essa mesma professora externou sua opinião de que falta uma participação prévia do 

professor e também do aluno, sentindo-se “à parte do processo, excluída”. Para ela, é preciso 

que haja uma sensibilização anterior, uma “preparação”, antes das provas chegarem à escola. 

Considera importante que o aluno faça parte desse processo, que ele seja “avisado e 

preparado”; atribui os resultados insatisfatórios da escola à aplicação dessas avaliações que 

coincide com atividades da escola “[...] o cronograma da prova deve ser articulado ao 

cronograma da escola”, e critica também o formato dessas avaliações, cujos resultados 

demoram a chegar,  
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[...] então, o problema é que muitos dos resultados não chegam a nosso 

conhecimento, alguns chegam outros não, alguns a gente nem fica sabendo ou 

chegam no ano subsequente (Professora Luciana). 

 

Observa-se que o não conhecimento sobre as características e objetivos das avaliações 

externas deixa o professor com a impressão de que elas não atendem plenamente o propósito 

de melhorar a qualidade de ensino. Ele não se dá conta de que uma das formas de utilizar os 

resultados seria observar tendências reveladas pela série histórica dos dados da escola. A fala 

dessa professora demonstra que as possibilidades de usos das avaliações externas se perdem em 

meio a equívocos, como o fato de não saberem como proceder quando os resultados chegam 

depois do fim do ano, quando aquela turma já passou, fica claro que a ideia de tendência não é 

trabalhada pela escola.  

Por meio das entrevistas, foi possível captar as concepções de avaliação educacional de 

alguns professores que não puderam ser apreendidas nas instâncias observadas, parecendo-nos, 

em alguns casos, que se mantinham à parte das discussões empreendidas nessas ocasiões. 

Sendo-lhes oferecida a oportunidade de se expressarem sem o risco de serem confrontados 

como tradicionalmente ocorria em instâncias como os conselhos de classe, quando alguns eram, 

inclusive, ironizados pelos colegas se sugeriam ou comentavam alguma prática diferente, esses 

profissionais puderam expor suas crenças e conhecimentos. Ali foi possível conhecer opiniões, 

inferir concepções, conhecer o pensamento, as dúvidas e conflitos vivenciados pelos 

educadores sobre o tema avaliações externas. Percebemos também que o tempo de experiência 

ou mesmo a idade não representaram fatores determinantes para o desenvolvimento ou recusa 

de orientações da SME quanto ao uso de resultados das avaliações externas, mas sim suas 

concepções. Em nossa amostra de questionários, temos quase a metade dos professores com 

menos de 40 anos de idade e quase a metade também com até dez anos de experiência. O que 

se nota, portanto, é que a conduta do professor não tem relação direta com sua idade, tempo de 

experiência nem mesmo com sua formação. A conduta do professor é orientada por suas 

concepções, construídas ao longo de toda sua trajetória de vida, fruto de valores, crenças e 

comportamentos alimentados em toda a sua existência.  

Ressalta-se ainda que, embora haja críticas, esses professores demonstraram em vários 

momentos da entrevista, um interesse genuíno em conhecer mais sobre essas avaliações. As 

marcas que as avaliações externas deixaram nesses profissionais oscilam entre a resistência e a 

disposição em conhecer mais. Os dados evidenciaram que as avaliações de responsabilidade da 

prefeitura têm mais propensão a provocar articulações ou inclusões à rotina escolar, mas as 
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orientações ou a pressão exercida pela SME, por si, não são capazes de influenciar o trabalho 

docente, mantendo-se na linha superficial de práticas demandadas. O que faz com que essas 

avaliações cheguem, de fato, a influenciar o trabalho docente é uma combinação entre 

orientações ou prescrições da instância organizadora - que quanto mais próxima dos professores 

maior a chance de êxito nesse sentido - e as concepções que têm esses profissionais.  

Além das entrevistas realizadas com os professores mais antigos da Emef Sol Nascente, 

entrevistamos também três integrantes da equipe gestora, com vistas a captar o conhecimento 

sobre avaliações externas que possuem as coordenadoras pedagógicas e uma das assistentes de 

direção. 

Entre os integrantes da equipe gestora que foram entrevistados, todos têm mais de 50 

anos e mais de 15 anos atuando na área educacional na rede municipal de São Paulo. Duas das 

educadoras estão na equipe gestora há menos de quatro anos, enquanto uma delas faz parte da 

equipe há menos de dois anos. 

A equipe gestora demonstrou conhecimento e mostrou estar afinada com o discurso 

oficial em relação às avaliações municipais, enquanto os professores revelaram lacunas e 

equívocos sobre as especificidades das avaliações externas, interpretações equivocadas sobre 

seus objetivos e características. A equipe revelou ter ciência sobre os aspectos mais relevantes, 

do ponto de vista técnico, das avaliações externas; seus integrantes já tiveram contato com 

matrizes de referência, descritores, itens, instrumentos e revelam saberes sobre as principais 

avaliações pelas quais são avaliados os alunos da rede municipal. O discurso, no entanto, 

revelou posições antagônicas em relação a percepções que têm sobre essas avaliações. Parte da 

equipe mostrou-se descrente em relação a eventuais benefícios que as avaliações possam 

proporcionar à escola, ainda que se esforce por manter um discurso afinado com a SME e parte 

demonstrou acreditar nas potencialidades dos exames externos. Uma das integrantes, ao ser 

indagada se a equipe está preparada para trabalhar com os resultados das avaliações externas, 

declarou “sim, recebemos formação para isso”. Respondeu às questões numa fala protocolar, 

de concordância com os ditames da secretaria, pautada menos nas próprias concepções que no 

discurso oficial. Em poucos momentos permitiu que suas concepções ficassem claras, como no 

momento em que foi questionada se seria “favorável ou contra as avaliações externas”, após 

uma pausa respondeu “[...] sou favorável no sentido de que elas estão colaborando com a 

qualidade da educação, favorável nesse sentido”. Estimulada pela pesquisadora se seria contra 

algum ponto dessas avaliações, foi enfática ao responder, 
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[...] os resultados deveriam ser mais claros, porque volta sempre de forma 

geral e acaba passando a impressão que está avaliando o professor, então os 

resultados [...], precisava ser mais claro, voltar esse resultado, ser mais 

objetiva, eu acho [...], acaba sendo uma coisa que foi lançada e a gente tem 

um retorno muito obscuro, eu penso assim. 

 

Indagada se a equipe gestora estimula o uso dos resultados das avaliações externas para 

elaboração de instrumentos de avaliação dos professores, sua fala voltou a ser protocolar -

respondendo que sim, estimulam. Sua opinião a respeito das avaliações mostrou certo 

distanciamento, ainda que se observe conhecimento, mas é visível a resistência ao tema. A 

equipe gestora revelou entendimento sobre os elementos mais comuns das avaliações, ainda 

que parte ignore meios e estratégias de apropriação e uso de resultados pelos professores, e 

detenha certa dose de assistencialismo quando o assunto é avaliação educacional, fato 

constatado nos conselhos de classe.  

Evidenciaram-se nas falas algumas discordâncias em relação ao preparo da equipe para 

lidar com as avaliações e à forma com que tomam conhecimento dos resultados da escola, sendo 

que, para uma parte, os resultados são de conhecimento de todos; para outra, quem tem acesso 

é o diretor e só se discutem esses resultados quando eles são disponibilizados, com uma 

abordagem superficial sem mais aprofundamento. Entre as reservas expostas em relação às 

avaliações externas, está a forma de disponibilizar os resultados e o pouco sentido que tanto os 

pais como os professores atribuem a essas avaliações, pelo distanciamento que normalmente 

esses sistemas mantêm desse público, seja pela demora na divulgação dos resultados, seja pela 

linguagem complexa, em alguns casos, ou mesmo escassa, em outros, que esses relatórios ou 

boletins utilizam e que não conseguem dialogar com os usuários dos resultados gerados pelos 

exames externos. A produção e o envio de boletins aos pais de alunos pela Prova São Paulo 

representaram uma experiência positiva, mas insuficiente, segundo uma das participantes, 

porque seu formato não atendia ao perfil do público, “[...] a linguagem era difícil para o pai 

entender. Os pais daqui são empobrecidos culturalmente, eles não iam entender; é difícil você 

trabalhar com os pais, eles não têm nem opinião, não têm cultura” (entrevistada Clara). Em 

sua opinião, esse é um aspecto fundamental para potencializar o uso das avaliações externas 

pelos professores e a apropriação desses e também dos pais, a confecção de relatórios e boletins 

de resultados. Para ela, os resultados atualmente não dialogam com as escolas, 

[...] hoje as avaliações externas não elaboram relatórios para as escolas, hoje, 

atual, e isso é muito importante, porque, assim, apesar do relatório da Prova 

São Paulo, que eu tinha contato, ser um relatório extremamente extenso, mas 

ele tinha [...], quem se debruçava [...], você tinha alguns indícios de formação 
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de professor [...] que possibilitava seu uso na formação [...] se o menino 

chegou aqui, se sabe isso, mas não isso e tem que aprender isso. [...] o relatório 

tinha essa descrição [...] das habilidades e competências que o menino tinha 

ou não tinha. [...] nessas provas atuais, tanto na Mais Educação, ANA, tudo 

fica no dado, no número, mas não sabe o que quer dizer aquilo, o que o menino 

sabe quando tira aquela nota? 

 

Considera que a equipe gestora não está preparada para lidar com os resultados das 

avaliações externas. E, nesse aspecto, a apresentação de relatórios é o primeiro passo, mas não 

deve se limitar a isso. É necessário que haja formação, tanto no que se refere às avaliações 

externas quanto às avaliações internas, para Clara não são apenas os pais que têm dificuldade 

para emitir opinião, dar sugestões, mas também os professores,  

[...] os pais não têm opinião, os professores também não, [...] o que você 

mudaria nas avaliações externas? [...] silêncio, não sabe, e as avaliações dos 

professores também são [...], se você olha as questões, elas são ou de múltipla 

escolha [...] me lembro que quando participava da Prova São Paulo havia um 

modelo de formação, então, você tinha aquelas questões, a TRI, eu elaborei 

itens, foi muito legal, você vai aprendendo como se elabora um item, como 

elabora uma prova, [...] como avaliar uma competência que o menino tem que 

ter, [...] como você transforma aquilo numa questão, [...] como você trabalha 

aquilo, [...] como você exige aquilo numa questão de prova. [...] então, assim, 

o professor não faz esse jogo, ele pega umas perguntas lá do texto [...], ele 

nem sabe qual é a competência que o aluno coloca em jogo, então quando vê 

um relatório, ele serve de parâmetro para formação [...] para o coordenador, 

para mexer um pouco com a formação do professor. 

 

A visão de Clara é a de alguém cujas concepções são fruto da experiência como 

educadora, coordenadora pedagógica e formadora, que já atuou na Diretoria Regional de Ensino 

como formadora no período da Prova São Paulo e atualmente está na escola compondo a equipe 

gestora. Em sua fala, observa-se que ela atribui a essas avaliações certas limitações, mas as 

considera favoráveis à qualidade educacional, apontando os desafios para que esse tema seja 

incorporado verdadeiramente no cotidiano da escola, e relata, ainda, os impasses vivenciados 

na escola quando indagamos sobre qual seria sua responsabilidade nos resultados dos alunos 

nas avaliações externas,  

[...] total! [...] por isso que eu cobro [...] eu acho que tinha que discutir [...], só 

que eu sou um grãozinho [...] porque eu acredito, acredito que essas avaliações 

são de peso. [...] mas parece que você tá nadando contra a maré [...], você fala, 

“vamos fazer, então?”, todo mundo te olha, “ah, não é o momento”. [...] então 

quando é o momento? Quando a gestão colocou no conselho [...] que ela 
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arriscou colocar no conselho os dados da avaliação interna, dos professores46, 

tinha poucos professores, os pais não sabiam opinar, você já participou de 

várias reuniões pedagógicas aqui na escola, qual foi aquela em que se discutiu 

essas avaliações? Nenhuma! Nos conselhos, qual foi o conselho em que se 

discutiu os avanços que as crianças tiveram em relação, por exemplo, à 

avaliação inicial? Nenhuma! O conselho é “aprova/reprova”, o menino que 

faz, o que não faz, evasão, abandono, falta, indisciplina [...] você não tem [...] 

você precisava de um material [...] algo que fortalecesse essa discussão do 

conselho [...]. 

 

Clara acredita que a figura do CP é de fundamental importância para reverter esse 

quadro de distanciamento dos professores sobre as avaliações externas. Acredita que esse 

quadro possa ser revertido se a equipe investir em formação e acompanhamento a fim de 

contribuir para que os professores tenham uma diretriz, embora admita que a própria 

coordenação pedagógica também enfrente problemas de formação na área, fato já revelado por 

pesquisas na área (FREITAS, 2014; PIMENTA, 2012). A esse respeito, Clara ressalta,  

[...] o que a gente tem é uma cobrança por planejamento, mas por exemplo, 

hoje, você tem o SGP, onde o professor vai lá escrever seu plano de aula [...] 

eu observo, porque gosto dessa parte pedagógica, já fui coordenadora, já fui 

formadora, eu olho a qualidade e não só o que o professor fez, por exemplo, 

outro dia, vi um plano de aula de uma professora que dizia: “apresentação da 

matéria”; “atividade”; “exercícios complementares” [...]. E aí começava de 

novo, “apresentação da matéria”; “atividade” [...], de novo, a mesma 

sequência [...]. “Apresentação da matéria”, que matéria? [...] “Exercícios”, 

quais? [...] “Atividades complementares”, nada [...]. “Avaliação” [...], isso é 

plano de aula? Então, assim, [...] o Sistema de Gestão Pedagógica é um 

instrumento bom para formação [...], se a coordenação usasse esse instrumento 

para formação de professores. [...] Eu percebo que falta conhecimento da 

coordenação pedagógica para fazer esse tipo de formação [...] falta 

intervenção com o professor. 

 

Em outro trecho da entrevista, Clara reafirma a necessidade de um acompanhamento da 

coordenação sobre o trabalho docente e admite a força que tem os professores quando resistem 

a algo, como no caso das avaliações externas, o que evidencia o peso de suas concepções, “[...] 

falta intervenção com o professor. [...] primeiro que o professor dá uns trancos e a 

coordenação acaba recuando”. A entrevistada reitera a importância de munir a escola com 

relatórios sobre os resultados das avaliações externas e lembra que, na época da Prova São 

Paulo, a DRE organizava, inclusive, formações com base nesses relatórios, “para o formador, 

                                                           
46 O Sistema de Gestão Pedagógica (SGP) disponibiliza gráficos comparativos com as avaliações realizadas pelos 

professores, dados que foram utilizados pela gestão por ocasião de uma reunião de conselho escolar, o que gerou 

muita resistência por parte dos mesmos. 
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era muito importante, mas não basta elaborar relatórios, é preciso fazer o coordenador 

pedagógico entender, o diretor compreender [...], a DRE tem que fazer essa formação”. 

Indagada se se considera favorável ou contra as avaliações externas, a AD coloca-se a favor de 

sua realização e sabe que essas não avaliam todo o currículo, mas algumas habilidades, o que 

considera positivo, 

[...] pega alguns itens de aprendizagem das crianças [...] ela vai avaliar e vê 

também o percurso de aprendizagem da escola. [...] então, por exemplo, se a 

criança tem um ensino adequado para o 5º, para o 6º ano [...] a Prova São 

Paulo nos trazia isso, quantas crianças têm o nível adequado de aprendizagem 

para aquele ano do ciclo, muitas crianças que estavam naquele ano do ciclo, 

elas tinham um nível muito inferior. [...] assim, uma criança do 8º ano com o 

nível de uma criança de 3º ano, do ciclo de alfabetização. [...] então, isso dava 

um parâmetro para a equipe gestora para a formação de um professor, é um 

parâmetro de formação e a gente tinha um laudo, um relatório da Prova São 

Paulo, que era muito bom, não sei se é porque eu trabalhava na Diretoria 

Regional nessa época, então eu tinha muito contato com isso e como é que a 

gente trabalhava isso nas escolas com os professores para que eles 

impulsionassem um pouco melhor esse currículo. 

 

Ao expor sua experiência como formadora da DRE, ela justificou sua presença na Emef 

Sol Nascente como parte de um idealismo, defendeu os usos dos resultados dessas avaliações 

como uma diretriz para o planejamento, com vistas a melhorar a aprendizagem dos alunos, e se 

ressente pelo fato de não encontrar espaço para tal na escola em questão, 

[...] a avaliação externa, ela te mostra um pouquinho que parâmetro a gente 

tem em educação. [...] as pessoas pensam “a prova externa vem para prejudicar 

a escola” [...] é errado pensar isso. [...] pensar, por exemplo, por que o índice 

dessa escola é tão baixo nas avaliações? Que tipo de discussão se faz com o 

professor? Como é que você mexe com a prática do professor na sala de aula 

a partir da avaliação externa? [...] então, o menino sabe isso, ótimo, está super 

bem trabalhado, mas ainda não sabe isso, o que nós vamos fazer? Então, qual 

é a proposta de trabalho que a gente tem diante disso? Esses dados das 

avaliações externas, eles servem para que as pessoas se situem dentro da 

escola. [...] agora, você sai do nada e vai pra lugar nenhum! Você não usa o 

diagnóstico [...]. 

 

Clara ressaltou também a importância de utilizar os resultados das avaliações externas 

para montar o PPP da escola ancorado no diagnóstico que oferecem tais dados e no 

estabelecimento de metas a partir dos mesmos, uma proposta defendida por Esquinsani (2010) 

ao propor o uso dos resultados das avaliações externas no estabelecimento de metas e na 

inclusão dessas no projeto pedagógico da escola. Nas palavras da assistente, 
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[...] se você não usa os dados das avaliações externas para fazer um 

mapeamento dessa escola, um mapeamento inicial e montar o Projeto Político 

Pedagógico, que meta você está direcionando, pra onde você está indo? Você 

não está indo pra lugar algum! Quais são as metas esse ano, aqui dessa escola? 

Eu não sei, não está definido. [...] O projeto pedagógico é uma coisa que 

precisava ser tão trabalhada [...]. 

 

Das respostas da AD e também das atitudes e conversas informais na escola ao longo 

de todo o trabalho realizado inferimos concepções de avaliação focadas na aprendizagem do 

aluno, no diagnóstico de uma situação para posterior ação, na necessidade de se obter, pelos 

dados, o resultado do conhecimento do aluno para efeito de melhora em seu desenvolvimento.  

Da fala de Clara, depreende-se ainda que a comunicação entre a instância organizadora 

das avaliações externas e as escolas merece mais atenção. Pela experiência que teve a 

entrevistada na DRE, nota-se que, no período em que vigorou a PSP, houve uma iniciativa de 

formação para coordenadores e professores, baseada, sobretudo, nos relatórios com resultados 

da mesma. Entretanto, isso não parece ter surtido o efeito desejado se os professores mais 

antigos entrevistados nessa escola. Conforme exposto mais adiante, não tinham conhecimento, 

sequer, da forma como eram disponibilizados os resultados.  

Finalizando a entrevista com a equipe gestora, as demais entrevistadas, Valquíria e Flora 

reiteraram algumas críticas às avaliações externas, com um discurso alimentado, 

principalmente, pela experiência em escolas estaduais que são avaliadas pelo Saresp. Flora, por 

exemplo, faz críticas ao Saresp e sua política de bônus e acredita que ela seja injusta, salientando 

que “existem escolas que camuflam seus resultados e recebem bônus, fato comprovado”.  

Observamos, nas respostas, a ideia de que as avaliações são vulneráveis, sujeitas a 

sabotagens e, por isso, não são de confiança. A CP Valquíria comentou que os professores têm 

muita resistência com avaliações no estilo da Prova Mais Educação, aplicada entre 2014 e 2016, 

e citou a tentativa que empreendeu na escola de motivar o uso das avaliações. Relatou ter 

solicitado a todos os professores que considerassem o resultado dos alunos na avaliação 

municipal, sendo que “os professores dos anos iniciais aderiram enquanto os professores dos 

anos finais se recusaram”. Segundo a CP, ao serem questionados porque não incluíram esse 

resultado em sua avaliação, eles se justificaram ressaltando que a prova foi muito fácil e não 

deveria servir de parâmetro. Informou ainda que, em outras ocasiões em que tentou inserir outra 

avaliação, a Prova Brasil, ouviu dos professores a mesma negativa, dessa vez sob o pretexto de 

“essas avaliações não avaliam o que o professor trabalha, é tudo diferente, não dá pra fazer 

comparações”. Talvez motivada pela nossa presença e pelo desenvolvimento de uma pesquisa 
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em sua escola sobre avaliação educacional, a atitude da CP foi quase um pedido de desculpas, 

ainda que discreto, sobre o fato de não ter sido constatada qualquer articulação, qualquer uso 

dessas avaliações por parte dos profissionais da escola. Essa postura evidenciou o despreparo 

da equipe gestora para abordar o assunto, vimos que há um recuo a cada tentativa de inserir as 

avaliações externas no cotidiano. 

São marcas das avaliações externas que reforçam concepções duradouras de 

descontentamento com o fato de serem, professores, coordenadores e escola de modo geral, 

avaliados na qualidade do serviço que oferecem. Há um ranço quando a concepção é de que 

estão sendo avaliados e eles optam por desacreditar a avaliação como forma de se defenderem. 

Optam, no entanto, por um discurso agregador, ao gosto do poder público, como quem aderem 

à proposta, que a consideram como disse Valquíria, “um instrumento muito importante para a 

qualidade da educação”. 

O que se vê, à primeira vista, é o discurso e não as concepções que tendem a se manter 

subjacentes. Foi por meio de várias perguntas ao longo das entrevistas que algumas concepções 

puderam ser inferidas. Notamos que concepções mais tradicionais, que revelam maior 

resistência, na contramão do que aventa o discurso oficial, especialmente no caso da equipe 

gestora, talvez pelo papel institucional que desempenham esses profissionais, tendem a se 

manter ocultas. A ausência de uma formação específica que envolva toda a rede47 é um fator 

que contribui para alimentar alguns equívocos, fruto de boatos, em certos casos. Na entrevista 

com Flora, após a mesma dirigir algumas críticas às avaliações externas, focando sua análise 

no Saresp e sobre a política de bônus existente na rede estadual, a pesquisadora argumentou se 

tratar de uma política da rede estadual e que gostaria de saber se, no caso da RME-SP, a 

entrevistada teria interesse em registrar alguma outra queixa sobre as avaliações externas, 

especialmente as avaliações de iniciativa municipal, uma vez que nessa rede não havia uma 

política de bônus, “a crítica é a mesma, há uma política de bônus aqui também, não é como o 

Saresp, não sei direito como é, mas sei que tem sim”. Diante da afirmativa da CP, ainda que a 

pesquisadora fizesse uma rápida intervenção, a mesma insistiu que havia uma política de bônus 

em vigor na rede municipal e então prosseguimos a entrevista. Vimos a centralidade de algumas 

crenças pessoais sobre novos conhecimentos. As concepções de Flora materializam-se na 

crítica às avaliações externas, criando elementos inexistentes em algumas situações, como a 

                                                           
47 A SME-SP desenvolveu, no âmbito do Programa Mais Educação São Paulo, entre os anos de 2015 e 2016, uma 

formação que envolveu algo em torno de dois professores e um coordenador pedagógico de cada uma das mais de 

600 escolas da Rede. O que chamamos a atenção é que a iniciativa, embora positiva, ainda se mostra ineficaz para 

promover maior conhecimento de toda a rede em faze das avaliações externas. 
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política de bônus que haveria na RME-SP atualmente, segundo insistiu. Crahay et al (2016) 

ilustraram a primazia das concepções48 ao citarem Holt-Reynolds (1992)49, que aponta como 

os professores e futuros professores têm a propensão a rejeitarem, inclusive, novas 

metodologias ou formas de pensar preconizadas por formadores se essas forem muito diferentes 

de suas crenças pessoais. Observamos que concepções pessoais são, tal como afirma a literatura 

(BROWN, 2004; CRAHAY ET AL, 2016; PAJARES, 1992) extremamente difíceis de mudar 

e, por isso mesmo, merecedoras de atenção especial na formação de professores, sob pena de 

não permitirem que os professores reflitam e, eventualmente, mudem sua visão de mundo.  

Na Emef Sol Nascente, percebemos que parte dos professores e membros da equipe 

gestora, cujas concepções são mais tradicionais tendem a se fixar nos pontos negativos daquilo 

que é alvo de discussão, no nosso caso, as avaliações externas. Focam nos aspectos 

considerados danosos, concretos ou imaginários, como o caso da inexistente política de bônus 

na rede municipal, que Flora citou. Esse discurso, ao menos nos casos a que tivemos acesso, 

fortalece as concepções primárias e mais tradicionais, impedindo o acesso ao novo, uma 

narrativa de defesa que enfatiza as fragilidades, limitando a visão. Um exemplo foi o ponto 

positivo das avaliações externas indicado por Flora quando indagada a respeito. Para a 

educadora, um ponto positivo é saber que seus alunos tiveram mau desempenho em matemática, 

mas outras escolas também, o Brasil em geral. O que notamos foi uma visão que se limitou ao 

diagnóstico de uma situação. Não percebemos uma inquietação em fazer uso daqueles 

resultados para melhorar o ensino, mas apenas para reiterar uma situação que não é singular, 

mas recorrente em outras instituições. Em contrapartida, captamos concepções mais dialógicas 

entre professores e integrantes da equipe gestora que tendem a promover os pontos positivos 

do objeto em discussão, estando mais abertos, mais propensos a incorporar novos 

conhecimentos e transformar sua prática. Admitem, por exemplo, as limitações que têm as 

avaliações externas, mas admitem igualmente que há potencialidades e que estas podem ser 

incorporadas ao dia a dia.  

  

                                                           
48 Nesse trabalho, os autores utilizam prioritariamente o termo “crença”, mas também “concepção”, considerando-

o como sinônimo de crença. 

49 HOLT-REYNOLDS, Diane. Personal history-based beliefs as relevant prior knowledge in course work. 

American Educational Research Journal, v. 29, n. 2, p. 325-349, 1992. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa desenvolvida na Emef Sol Nascente lançou luzes sobre um assunto de grande 

repercussão na atualidade referente às influências exercidas pelas avaliações externas sobre o 

cotidiano escolar, mais precisamente sobre o trabalho docente. 

Há farta literatura que explora o tema avaliações externas e que apresenta, entre outros 

aportes, visões antagônicas, seja defendendo-as sob o argumento de que revelariam toda a 

qualidade da escola, seja rechaçando o poder que teriam em reduzir o currículo ao que é 

avaliado nas provas, assumindo, portanto, um papel indutor de práticas avaliativas. Assim, paira 

um debate dividido entre aqueles que defendem as avaliações externas como um instrumento 

imprescindível para a qualidade do trabalho escolar e aqueles que as repelem como um mal a 

ser evitado. Em comum tais abordagens creem no domínio, para o bem ou para o mal, que essas 

avaliações teriam, e creem, ainda, no poder de influenciar o trabalho docente de que seriam 

dotados tais exames externos. 

Nossa pesquisa, nesse sentido, buscou adentrar no universo escolar, ainda que limitado 

a uma escola apenas, mas uma escola inserida em uma rede sob forte exposição de avaliações, 

e verificar elementos que pudessem aprofundar esse debate anunciado pela literatura quanto à 

veracidade desse domínio que as avaliações externas estariam exercendo sobre o cotidiano 

escolar. 

No início do trabalho motivou-nos a hipótese de que as abordagens encontradas na 

literatura não estariam explorando em sua plenitude o dia a dia das instituições escolares, 

oscilando entre uma visão superficial, que não levaria em conta a complexidade do fenômeno 

das avaliações externas, e outra mecanicista, que consideraria que as intenções dos sujeitos 

dessas avaliações automaticamente se realizariam. Ambas as visões, em nosso entendimento, 

estariam ignorando que essas pressões externas, ainda que concordemos que existam, se 

deparariam com outros fatores e passariam, dado nosso objeto de estudo, pelo crivo das 

concepções dos professores, sendo, portanto, ressignificadas, podendo as avaliações externas 

serem incorporadas à rotina escolar, em graus variados, ou simplesmente serem ignoradas, sem 

qualquer efeito sobre o trabalho docente. Tais hipóteses se confirmaram, nos levando à 

constatação de que a influência externa, sob a forma de recomendações da SME ou do próprio 

MEC, não se dá de forma direta e passiva, ainda que haja fortes apelos à adesão dos professores 

às avaliações externas, seja pela pressão por resultados que estamparão rankings seja pelo 
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estabelecimento de metas. Observamos, no decorrer de mais de dois anos de trabalho com 

visitas constantes à Emef Sol Nascente, que a materialização das avaliações externas nessa 

escola não se dá de modo mecânico e uniforme, não apresenta uma relação de causa e efeito 

com as orientações ou prescrições externas, mas, antes, é dependente das concepções que têm 

os professores, as quais provocarão reverberações diversificadas de tais avaliações no interior 

da escola. Nossa questão de pesquisa nos levou a constatar que há marcas das avaliações 

externas na escola, contudo, é precipitado afirmar que elas estejam consolidadas na escola, 

dominando o currículo ou o trabalho docente, para o bem ou para o mal. 

No contexto pesquisado, as marcas encontradas sugerem que a pressão por resultados 

exercida pela SME ou mesmo pelo MEC, no caso de rankings de resultados do Ideb, não é 

determinante para que as avaliações externas sejam abarcadas no trabalho escolar, pois essa 

pressão encontra-se com outros fatores presentes na escola, como são, inclusive, as concepções 

de avaliação educacional que gravitam nesse ambiente, as mesmas que sustentam os 

julgamentos no que tange às avaliações internas, uma questão, aliás, secundarizada pelo 

protagonismo que as avaliações externas estão exercendo no debate sobre avaliação 

educacional. A complexidade do ambiente escolar e a anterioridade das concepções pessoais 

que exercem prevalência sobre novos saberes, sobre novas metodologias e sobre novas formas 

de agir preconizadas por orientações de instâncias superiores nos chamam à cautela ao nos 

referirmos a influências que as avaliações externas teriam sobre a escola, especialmente sobre 

o trabalho docente, resistindo a um discurso imediatista que levaria a considerar a escola um 

ambiente estático, que recebe influências externas e as absorve passivamente, inserindo-as à 

rotina escolar. A pesquisa revelou não só a quase invisibilidade das avaliações externas sobre 

as rotinas desenvolvidas na Emef Sol Nascente, como também trouxe à tona problemas que se 

consideravam superados em relação à avaliação interna, como a crença no efeito benéfico da 

reprovação ou o comportamento dos alunos como um dos principais objetos de avaliação. 

Constatamos que o cotidiano escolar tem uma complexidade tal que as avaliações externas 

podem marcar de forma variada as concepções dos professores. 

E as influências dos exames externos, caso ocorram, são determinadas menos por sua 

presença e mais pelas concepções dos professores. Ou seja, no contexto pesquisado, 

encontramos marcas das avaliações externas, mas elas não estão dominando o espaço escolar, 

pelo contrário, o que verificamos é que não é a presença das avaliações o que determina a 

influência, mas as concepções reinantes é que determinarão se as avaliações externas terão 



147 

 

espaço, seja para estimular a competição entre as escolas, seja para provocar um estreitamento 

curricular de que se fala na literatura. 

Assim, partindo da ideia de que a simples presença das avaliações externas, ainda que 

constante, não representa um determinismo quanto a potenciais influências sobre o cotidiano 

escolar, nos voltamos ao objetivo principal que delimitamos no início do trabalho que foi o de 

“apreender as influências das avaliações externas nas concepções dos professores sobre 

avaliação educacional”, considerando que não temos uma resposta única, pois nos deparamos 

com um universo no qual pudemos constatar que a presença das avaliações externas na 

instituição escolar não necessariamente esteja dominando a escola e o trabalho ali desenvolvido. 

Pudemos verificar concepções de avaliação diversas que fazem com que as avaliações externas 

marquem de forma variada as concepções docentes. Encontramos marcas dessas avaliações sob 

a forma de divergência e até descrédito que alguns professores demonstraram em relação ao 

tema. Em outros professores, entretanto, as avaliações externas marcam suas concepções de 

modo mais brando tornando mais propícia a apropriação de seus resultados e eventuais usos, 

dependentes, por sua vez, de outros fatores, como o engajamento da equipe gestora e a 

continuidade de ações dali decorrentes. Outro aspecto observado se refere às marcas nulas em 

alguns professores, isto é, são professores, em cujas concepções não se manifestam nenhuma 

marca das avaliações externas, não há qualquer menção a elas em seus registros de diários de 

classe ou por ocasião de instâncias como conselhos e reuniões pedagógicas e de pais. 

Ao voltarmos o olhar para o objetivo principal da Tese, julgamos que nosso trabalho 

nos levou até um ponto inicial do complexo universo do pensamento do professor e ponderamos 

que há outras dimensões das concepções a serem investigadas, que abarcam a formação de 

concepções e sua mobilização em certos contextos quanto ao favorecimento ou não de certas 

práticas. Todavia, consideramos que o ponto a que chegamos fornecerá indicativos sobre 

possíveis caminhos de investigação, recusando a afirmação de que o contexto influencia de 

modo determinante a prática, atentando-se menos ao ambiente e mais às concepções dos 

professores. 

As conclusões a que chegamos com a análise dos diários de classe e de bordo, repletos 

de registros de usos das avaliações externas e de ações voltadas a incorporar tais avaliações no 

cotidiano escolar, por ocasião da Prova São Paulo e da Prova da Cidade, poderiam nos levar a 

crer no papel indutor do contexto, de farta presença das avaliações e de recomendações da SME 

nesse caso. Mas essa conclusão nos parece rasa e insuficiente para explicar a ausência de 

registros de outros professores que deveriam seguir na mesma direção e que, no entanto, não 
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traziam qualquer menção às avaliações municipais. Conforme explicitado, encontramos 

professores que demonstraram divergência em relação às avaliações externas, seja pelos 

instrumentos, seja pela ausência de outras áreas do conhecimento além de Língua Portuguesa e 

Matemática. Essa divergência se concentrou especialmente nas concepções dos professores dos 

anos finais do ensino fundamental. A inferência que fizemos das concepções desses professores 

se deu por ocasião das reuniões pedagógicas e de planejamento, em que vários professores dos 

anos finais demonstraram extrema resistência, negando-se a qualquer interação entre as 

avaliações externas e as avaliações realizadas por eles na sala de aula, e também em conversas 

informais, como ocorrido na aplicação dos questionários, quando vários desses professores, ao 

entregarem o questionário preenchido, fizeram comentários sobre a perda de tempo que essas 

avaliações produziam, já que suas informações não ajudavam em nada ao professor. Ao 

contrário, como disseram alguns, “só avaliavam seu [do professor] trabalho”. Vale destacar o 

empenho da equipe gestora, em várias ocasiões, para trazer à tona uma reflexão sobre os 

resultados das avaliações externas na escola, começando pelo Ideb e problematizando os índices 

de evasão e reprovação da Emef Sol Nascente. Em todas as oportunidades, a iniciativa foi 

rechaçada por vários presentes, desviando o tema para questões de outra natureza, provocando 

uma superficialidade na abordagem de um tema tão relevante. Na Emef Sol Nascente, vimos 

que a abordagem da avaliação é tão delicada que até mesmo a divulgação de resultados da 

avaliação institucional proposta pela SME se tornou algo polêmico, pela incapacidade de 

superar discussões focadas em posturas defensivas de quem se julga avaliado. 

A ausência de marcas das avaliações externas sobre as concepções de avaliação 

educacional, foi notada em parte dos professores por ocasião de diversos eventos, entre eles os 

conselhos de classe, quando ficaram bastante evidenciadas suas concepções de avaliação 

educacional. Nessa instância, o efeito das avaliações externas foi nulo, não encontramos 

qualquer menção aos exames externos e não houve qualquer problematização do desempenho 

dos alunos que recorresse aos testes externos. Nessas reuniões, havia a avaliação do professor, 

seu julgamento, quase sempre voltado ao comportamento como objeto de avaliação e não à 

aprendizagem dos alunos e encontramos uma pseudo-avaliação formativa, isto é, um 

acompanhamento do comportamento do aluno, especialmente nos anos finais do ensino 

fundamental. Sobre esse julgamento, é importante frisar que questões importantes que 

dominavam o debate da avaliação educacional antes da chegada das avaliações externas, e que 

se imaginava superados, estão mais presentes do que nunca na escola onde se desenvolveu a 

pesquisa. 
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Ao apresentarem forte resistência às avaliações externas, os professores concluem que 

sua avaliação é a melhor e mais segura prática para avaliar o conhecimento dos alunos e que 

esta não possui qualquer problema ou limitação em seus instrumentos e critérios. Entretanto, 

identificamos concepções de avaliação educacional de professores que estabelecem como 

objeto de avaliação o comportamento de seus alunos, especialmente nos anos finais do ensino 

fundamental, corroborando com um projeto pedagógico que exclui ao consolidar menções 

pejorativas sobre sua conduta, praticamente sem discussão mais pedagógica e voltada para as 

aprendizagens dos alunos. 

Das concepções de avaliação educacional inferidas na pesquisa chamam a atenção os 

problemas relativos à avaliação interna, já presentes na literatura da área nos anos 1980, e que 

resistem motivados, possivelmente, por experiências práticas vivenciadas por professores 

enquanto alunos e que alimentam o arcabouço de crenças na ausência de teorias específicas que 

dariam maior competência aos professores para avaliar. 

Com vistas ao delineamento de novas pesquisas no que concerne à presença das 

avaliações externas e ao debate inacabado das avaliações internas, apontamos alguns aspectos 

teóricos e e metodológicos. Em relação ao referencial teórico, a abordagem de pesquisas que se 

voltaram às concepções dos professores sobre variados aspectos, especialmente sobre avaliação 

educacional, se mostrou adequada aos nossos interesses de pesquisa, contribuindo para uma 

nova interpretação e para um novo olhar sobre o fenômeno das avaliações externas. 

Possibilitou-nos adentrar em outra esfera, mais subjetiva, ligada ao pensamento do professor, 

investigado ainda de forma escassa, sem o devido conhecimento sobre o protagonismo que 

exerce sobre a prática docente. 

A articulação entre a literatura existente sobre avaliações externas e as concepções dos 

professores mostraram-se um desafio desde o início, inclusive pela falta de material a respeito. 

Vale lembrar que não foram encontrados trabalhos, no Brasil, que se voltaram à abordagem das 

concepções de professores no contexto das avaliações externas. Uma das poucas pesquisas que 

fizeram uma breve abordagem a respeito sem tê-la como eixo do trabalho foi a de Hidalgo e 

Murillo (2014). É urgente, portanto, o esforço de pesquisas que busquem investigar essa relação 

entre pensamento de professores e apropriação e uso de resultados das avaliações externas. 

Admitindo que as avaliações externas apresentam limitações que precisam ser 

problematizadas e também potencialidades que precisam ser melhor exploradas, o que 

comprovamos é o papel protagonista das concepções dos professores sobre a adesão ou não às 

avaliações externas, mostrando que tais avaliações não exercem domínio sobre o cotidiano 
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escolar, mesmo em contextos de forte presença dessas avaliações, conforme comprovamos na 

Emef Sol Nascente. Ainda que esta Tese se ancore em um estudo de caso, o amparo teórico 

quanto à centralidade das concepções sobre a prática docente contribuiu para nossas conclusões, 

ao problematizar um discurso que dá como certo o domínio das avaliações externas sobre o 

cotidiano escolar, o que, ao menos na escola pesquisada, não se confirmou. 

Nossa escolha metodológica mostrou-se pertinente aos objetivos anunciados e nos 

possibilitou olhares e reflexões sob diferentes ângulos e enfoques, em ocasiões e espaços 

diversificados, nos levando a conclusões seguras em meio a um objeto tão complexo, assim 

como complexa é a realidade escolar. Os instrumentos desenvolvidos mostraram-se adequados 

e também nos proporcionaram expressivos dados que, juntos, desvelaram uma realidade pouco 

conhecida nas escolas, relacionada aos efeitos das avaliações externas sobre o trabalho docente. 

Diante de nossos achados, emerge a necessidade de se repensar a formação de 

professores, para que se criem modelos formativos voltados à avaliação educacional, que 

abarquem conhecimentos sobre avaliação educacional, contemplando as avaliações externas e 

internas, numa perspectiva de mobilização das concepções dos professores e futuros 

professores, que possibilite a esses confrontarem suas concepções, as mais subjacentes, num 

exercício de reflexão que as torne conscientemente discutíveis, questionáveis, colocadas à 

prova em situações práticas. 

Se são muitas as lacunas formativas dos professores quanto à avaliação externa, isso 

parece se assemelhar no que tange à avaliação praticada em sala de aula, alimentada, 

sobremaneira, por concepções cristalizadas com equívocos históricos quanto a questões básicas 

da avaliação como, por exemplo, o objeto a ser avaliado e os usos da avaliação que, nas 

instâncias observadas, nas respostas aos questionários e nas entrevistas realizadas, se 

concentram no fluxo dos alunos, com destaque para a confiança dos efeitos da reprovação. 

Pode-se inferir que professores ainda reproduzem práticas avaliativas a que foram 

expostos enquanto sujeitos avaliados, nas quais o comportamento desejável de alunos torna-se 

uma mescla de objeto e de critérios de avaliação, em detrimento de observações e de iniciativas 

sobre aprendizagem dos conteúdos escolares, apesar dos esforços da equipe gestora. Essa 

questão, aliás, nos trouxe um questionamento sobre uma das posições no debate que aborda a 

influência das avaliações externas sobre o fazer docente e que defende haver um estreitamento 

curricular provocado por essas avaliações, como se as avaliações externas impedissem os 

professores de explorarem um universo de saberes que seria de direito das crianças, sucumbindo 

à pressão exercida pelos exames externos e sentenciando gerações de crianças a conhecerem 
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apenas a s competências constantes em tais avaliações. Ainda que pudéssemos problematizar a 

escolha por essas competências e não por outras, ademais de não termos encontrado indícios de 

redução curricular, pode-se admitir que essas competências se constituem na base para o 

domínio de todos os outros conhecimentos. 

A entrada da pesquisadora na Emef Sol Nascente tinha um objetivo claro e que foi 

alcançado, porque hoje somos capazes de apontar, ainda que em uma única escola, as 

repercussões das avaliações externas no interior de uma instituição. Contudo, a importância de 

nossa incursão supera o objetivo inicial traçado pela pesquisa e aponta a necessidade de se 

investigar temas relacionados à avaliação educacional que se pensava superados e investir em 

frentes de pesquisa sobre as concepções dos professores e suas práticas avaliativas. Nessa seara, 

poderíamos sugerir dois blocos de trabalho, o primeiro a explorar o campo das avaliações 

externas e o segundo a adentrar no campo das avaliações internas, sendo algumas questões de 

pesquisa:  

Avaliações externas: 

✓ As medidas educacionais efetuadas pelos professores correspondem à proficiência dos 

alunos estimada pelas avaliações externas? 

✓ Em casos discrepantes, as medidas dos professores superestimam ou subestimam a 

proficiência? 

✓ As avaliações dos professores, especialmente quando reprovam seus alunos, são 

compatíveis com os níveis de desempenho adotados nas avaliações externas? 

✓ Será a avaliação externa capaz de exercer uma função formativa? 

✓ Como adotar itens de múltipla escolha como um recurso didático? 

✓ Como incorporar as interpretações pedagógicas das avaliações externas ao 

planejamento curricular? 

 

Avaliações internas: 

✓ Quais são as características da avaliação praticada por professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental? Quais são seus instrumentos, procedimentos e critérios? 

✓ Quais são as características da avaliação praticada por professores dos anos finais do 

ensino fundamental? Quais são seus instrumentos, procedimentos e critérios? 

✓ Quais são os efeitos da aprovação sobre a trajetória de alunos de baixa proficiência 

(ou proficiência menor que a de alunos reprovados)? 
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✓ Quais elementos da prática do professor lhe servem como fonte de aprendizado em 

avaliação? 

Para responder a essas questões, que ilustram um conjunto mais amplo, será necessário 

um novo olhar sobre as fontes selecionadas, bem como um tratamento dos resultados das 

avaliações externas e internas a que tivemos acesso ou um novo contexto escolar para se 

desenvolver uma pesquisa. 

Finalmente, a investigação desenvolvida revelou-nos que, a despeito da pressão 

exercida por órgãos externos à escola, ao menos na Emef Sol Nascente confirma-se o 

protagonismo das concepções de avaliação educacional anunciado amplamente pela literatura 

especializada. São as concepções dos professores e não as exigências ou orientações externas 

que determinarão a disposição ou não em conhecer, se apropriar e, eventualmente, fazer uso 

dos resultados das avaliações externas e, mais ainda, das atividades avaliativas conduzidas no 

interior da escola, com profundos impactos na trajetória dos alunos. 
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APÊNDICE A - Roteiro de observações  

 

1. O tema avaliação educacional é abordado nessa ocasião? 

2. Que tipo de abordagem é feita? 

3. Avaliações externas são citadas nessa ocasião? De que forma? 

4. Há menção às avaliações externas quando o assunto é avaliação educacional? 

5. Observa-se alguma situação em que os comentários sobre avaliação educacional se 

voltam a alguma articulação com as avaliações externas? 
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APÊNDICE B – Diário de bordo – Conselhos de classe de 09.12.2014 

 

Conselho de classe – 09.12.2014 – Anos iniciais do ensino fundamental. 

Enquanto a reunião se resumia à presença dos professores e da CP, a fala era uma, após 

o comparecimento do diretor à reunião, a fala mudou, uma professora ainda fala em reprovar o 

aluno, no entanto, há interferência da coordenadora e um discurso contra a reprovação e 

rapidamente decidem pela aprovação. 

Os professores querem sempre reprovar, quando a reunião estava entre as duas 

professoras e a coordenadora, insistiam pela reprovação, argumentavam, etc., no entanto na 

presença do diretor, fizeram apenas comentários comedidos e concordavam com as opiniões do 

diretor e da coordenadora pela não reprovação. 

Algumas falas: 

[...] o aluno Luís tem falta suficiente para reprovar – melhor reprovar – menino 

é perdido – é pré-silábico.  

[...] tem 66 faltas e o avô veio bêbado é melhor reprovar e colocar no 2º ano e 

ter acompanhamento do 5º, pois ele não consegue fazer o ba-be-bi-bo-bu. 

 

Embora admitam que o aluno não tenha problemas de aprendizagem, alguns professores 

presentes acreditam que o fator desinteresse é suficiente para reprova-lo sob a alegação de que 

esse não conseguirá acompanhar o ano letivo. Não há qualquer problematização quanto a 

práticas que possam envolver mais esse aluno.  

Mais uma vez chama atenção o fato de que há constatação de dificuldades de 

aprendizagem e nenhuma reflexão sobre novas práticas ou formas de acompanhamento, apenas 

a decisão pela aprovação ou reprovação. Não foi apresentado nenhum encaminhamento. 

Embora haja uma discussão acerca da aprendizagem, fato é que essa discussão não 

progride, os professores decidem pela aprovação da aluna sensibilizados pela situação familiar. 

Outro caso analisado é o de um aluno considerado silábico sem valor, mas que não tem 

problemas de aprendizagem, no entanto, não tem vontade de aprender que é melhor reter porque 

no 4º ano tem muita a leitura e ele não vai conseguir acompanhar, que o aluno avançou muito 

pouco e que não tem condições de seguir para o 4º ano de jeito nenhum. A coordenadora não 

concorda com a retenção e propõe em promover o aluno e que fosse conversado com a mãe. A 

professora diz que a mãe não aparece na escola. Decidem pela aprovação. 
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A professora relata que o aluno João Maurício não consegue entender uma frase escrita, 

que entende só oralmente. Suas provas são orais, é copista, não lê, só conhece letras e números, 

é silábico com valor e considera que deveria ser reprovado. O aluno foi aprovado. 

A professora relata que a aluna Fernanda estagnou, que está há 6 meses sem óculos e 

que a mãe não gosta dela. Decidem pela aprovação. 
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APÊNDICE C – Diário de bordo – Conselhos de classe de 25.04.2015 

 

Conselho de classe – 25.04.2015 – Anos finais do ensino fundamental. 

Iniciam o conselho falando sobre o caso de uma aluna que deve ser encaminhada para 

o NAAPA. 

Uma das professoras presentes está preocupada com uso de drogas por um aluno e o 

risco de contagiar a classe e faz um apelo aos colegas, 

O aluno não para dentro da sala de aula, é agressivo, não sei mais o que fazer 

para ele ficar na sala (Professora de Artes) 

Mas o que você quer? Quer ele na sala? Eu coloco. Tem aluno que... sei lá...é 

melhor ficar fora da classe (Questionamento da CP). 

 

Novamente, como em conselho anterior, a CP demonstra preocupação com o trabalho 

diferenciado para alunos não alfabetizados, “[...] não pode haver aluno com 0, tem que ter no 

mínimo 1.” 

Há preocupação com alunos faltantes e candidatos à reprovação, em alguns casos, a CP 

pergunta aos professores, "[...] alunos que demonstram interesse, se esforçam, não dá pra dar 

nota azul?" 

Em outros casos, no entanto, a postura da CP é diferente, estimulando a aprovação, mas 

com outros argumentos, "[...] tem certeza de que é melhor reter? No ano que vem taí de novo". 

Essa postura da CP, distante de uma postura pedagógica, estimula alguns professores 

que encorajados, comentam, 

[...] Por mim, passa! É melhor mesmo, pelo menos, não estará aqui no próximo 

ano. 

[...] Tem que dar nota pra quem não vem? 

 

Trata-se de mais uma oportunidade desperdiçada de se reunirem professores e equipe 

gestora para tratar de aspectos referentes à avaliação dos alunos, perdendo-se a chance de 

refletir sobre avanços e compartilhar boas ideias e boas práticas, tudo se passa num clima que 

oscila entre a hostilidade e o desprezo. Pouca discussão acerca das dificuldades de 

aprendizagem, ênfase nas explicações para as faltas, em geral, temas como comportamento, 

indisciplina, falta de interesse dos alunos é o que domina a reunião. Troca de impressões entre 

os professores sobre o perfil dos alunos (questões sociais, de comportamento). Nenhuma 
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discussão acerca de novas estratégias didáticas, projetos que poderiam, de alguma forma, 

despertar o interesse dos alunos. Muitas reclamações sobre a apatia dos alunos, a CP diz que é 

"estratégia do aluno para irritar o professor", exceção à postura do gestor, lembrando o "papel 

da escola em acolher o aluno".  

Nessa e em outras ocasiões de conselhos de classe, nenhum momento para uma reflexão 

sobre o que o professor está fazendo diante da situação de desinteresse ou mau comportamento 

dos alunos, nenhum questionamento sobre até que ponto o próprio comportamento do professor 

não agrava a situação. 

Observamos critérios obscuros de avaliação que secundariza a aprendizagem e 

privilegia o comportamento. 
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APÊNDICE D – Diário de Bordo – Conselhos de classe de 01.07.2015 

 

Conselho de classe – 01.07.2015 – Anos finais do ensino fundamental. 

Pauta da reunião: Falar de alunos com problemas 

Houve demora em começar o conselho, porque os computadores estavam bloqueados e 

ninguém sabia como desbloqueá-los. Resolvido o problema, nova pausa, dessa vez, porque 

vários professores não haviam lançado as notas dos alunos no SGP. 

Início por volta das 8h. A CP entrega aos professores um pequeno questionário que deve 

ser entregue ao final do Conselho com as seguintes perguntas: 

1. Quantos alunos têm na classe? 

2. Quantos ficaram com nota abaixo de 5,0? 

3. Você tem aplicado recuperação paralela? Como? 

A presença do gestor inibe, de certa forma, as atitudes dos professores frente à 

reprovação. É nítida a mudança quando o gestor se ausenta, alguns enfrentam a CP com 

argumentos ríspidos em relação a alguns alunos. 

Problemas recorrentes: celular, atraso (2ª aula). Afirmam que o gestor deixa os alunos 

entrarem na 2ª aula, o que compromete a ordem. 

Alguns professores trocam algumas impressões sobre alunos com dificuldade de 

aprendizagem. Alguns se surpreendem quando alguém comenta a melhora de algum aluno, não 

há uma regularidade nessa melhora, pelo visto, o aluno pode ter melhorado em Artes, mas não 

em Matemática, por exemplo. 

Algumas divergências entre gestor e coordenação sobre alunos. Alunos com problemas, 

os professores devem responder a dois questionários e entregar ao final da reunião. O 8º B está 

com problemas, reunião especial com os pais. 

Queixas dos professores sobre faltas e desinteresse dos alunos, 

[...] não fazem as atividades. 

[...] ela é folgada, vem e fica no celular, sem copiar uma linha. 
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A coordenadora insiste na estratégia de atividades diferenciadas, há uma pressão aos 

professores dos anos finais para assumir o problema de alfabetização detectado em alguns 

alunos.  

Retomada do combinado do início do ano sobre atividades diferenciadas a alunos não 

alfabéticos. Pergunta a alguns professores se estão fazendo, o de História não está e o de 

Ciências também não. Alguns professores se recusam. A coordenadora cita um caso de uma 

aluna do 9º B com problemas de alfabetização. O que foi combinado, segundo a coordenadora, 

é que haveria material de alfabetização à disposição dos professores para aplicar atividades a 

esses alunos não alfabéticos. Não houve uma sensibilização, uma discussão conjunta sobre o 

problema específico de cada aluno, mas uma transferência de problema originado nas séries 

iniciais.  

A CP informa que os professores devem justificar notas vermelhas dos alunos. Entregou 

outro questionário para os professores para saber quem são os alunos com problemas e quais 

ações o professor vai adotar para resolver os problemas. 

A respeito de critérios de aprovação, acrescenta que "[...] se veio um dia, se não veio 

antes, mas veio ontem, nota 1,0". 

Para os alunos não alfabéticos, atividades diferenciadas. Uma passagem, a CP, ao 

interpelar uma professora sobre a nota 0 atribuída a uma aluna, a mesma ficou irritada por ser 

questionada e responde irônica e rispidamente. 

Uma professora fica irritada ao ser questionada pela CP sobre o porquê ter atribuído 

nota zero a uma aluna e se dirige à CP 

[...] não dei (nota), mas fique tranquila, vou dar 5,0 pra ela. 

Não quero nota, quero que ela aprenda algo (resposta da CP ante a crítica da 

professora). 

[...] tem material para isso, combinamos no primeiro conselho (complementa 

a CP). 

 

A coordenação pedagógica consultou os professores sobre a possibilidade de incentivo 

a "alunos bons", “[...] em todo conselho, só falamos dos maus alunos”. 

Decidiram entregar um certificado ou um presente aos três melhores de cada classe 

como forma de incentivo. Aparentemente decidiram pelo certificado. 

Não foi abordada a apresentação que o gestor disse que ia fazer no conselho sobre 

avaliação.  
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APÊNDICE E – Diário de bordo – Conselhos de classe de 29.09.2015 

 

Conselho de classe – 29.09.2015 – Anos finais do ensino fundamental. 

O conselho de classe tem início com a CP anunciando caso a caso e os professores vão 

aprovando ou reprovando segundo o problema anunciado. Sobre um aluno, a professora diz que 

não faz lição, outro aluno, que está em 3 matérias tem a justificativa da professora de que não 

vem à escola e tem dificuldade de aprendizagem, decidem aprová-lo. Esse caso, em especial, é 

abordado por uma professora que diz se tratar de uma situação em que a mãe já foi convocada, 

pois acha que essa não sabe das ausências do filho. 

A CP disse que vai convocar todos os responsáveis pelos alunos faltosos. Outro caso, 

dessa vez de um aluno que ficou em várias matérias e que, ao ter seu nome citado, vários 

professores começaram a fazer comentários a respeito, um dos AD comenta, “[...] ele é 

frequente, não tem dificuldade, mas não faz atividade. ”  

Um dos professores, abre a página do SGP e também de uma rede social, dividindo-se 

entre ambos. Analisam agora a situação de uma aluna com várias notas “vermelhas”, a qual é 

identificada por uma professora como alguém que 

 [...] só passeia, é bagunceira, boca suja, xinga, fica no celular, tem problema 

de aprendizagem, é frequente, mas não faz atividade. 

 

Apesar dos comentários da professora, decidem aprovar a aluna, caso semelhante ao de 

dois outros alunos, cujas notas são baixas e sobre quem uma professora comenta,  

[...] é frequente, mas é indisciplinado, não faz atividades, é apático 

(Comentários da professora sobre o primeiro caso). 

[...] falta muito, não faz atividades, dificuldade de aprendizagem, só fica no 

corredor e no celular (Comentários da professora sobre o segundo caso). 

 

A CP passa aos professores uma orientação do diretor que acaba por influenciar as 

aprovações seguintes. Segundo a CP, é preciso  

[...] ter todos os instrumentos de avaliação para fazer um relatório, pois se 

formos reprovar esses alunos teremos que ter a documentação. O diretor pediu 

encarecidamente para os professores que preparem os relatórios desde já. 

Informa ainda que a gestão vai mandar notificação aos pais, solicitando que 

os alunos venham para a escola e estudem para não reprovar. 
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Examinam a seguir o caso de uma aluna que está no 9º ano e não está alfabetizada, 

segundo a CP, é uma aluna que está frequentando o contra turno e fica com a AD para 

alfabetizá-la, decidem aprová-la.   

Os casos seguintes, há um certo tumulto porque alguns professores insistem em reprovar 

certos alunos, ao que a CP intervém recorrendo às orientações do diretor mais uma vez,  

[...] gente, o diretor perguntou se os professores têm tudo registrado; que os 

alunos se recusam a fazer as atividades; que não entregaram; que deus algumas 

atividades e eles não deram devolutivas etc. e tal. 

 

Os professores não responderam aos questionamentos da CP e o conselho prosseguiu. 

Vários casos a seguir foram resolvidos com a aprovação até que chegaram à situação de uma 

aluna, bastante comentada pelos presentes,  

Ela não quer saber de nada, é a miss! Só fica no celular, agora ela é frequente, 

não tem dificuldade. 

O pai queria levá-la para fora do país, mas a aluna não quis. 

 

Vários professores desdenharam dessa última informação, enquanto o diretor, presente 

nesse momento, solicitou poupá-lo de “detalhes da vida pessoal da aluna”. Uma das 

professoras comentou baixo com a colega ao lado, “[...] A gente não pode falar mais?”. Outro 

caso, dessa vez, de uma aluna que segundo uma das professoras,  

[...] frequenta, mas é apática, sonolenta, fica no celular é tranquilona, mas não 

tem dificuldade.  

 

Decidem pela aprovação dessa aluna, assim como a maior parte dos casos seguintes 

analisados, sempre fazendo comentários focados na disciplina, ainda que em alguns momentos 

indiquem que o aluno apresenta dificuldade de aprendizagem, essa discussão não avança, 

limitando-se a aprovar ou reprovar, seja em função do comportamento, seja em função das 

dificuldades apresentadas, como se segue,  

[...] várias notas vermelhas, ...é frequente, mas não faz nada, tem pouca 

dificuldade mas brinca demais.  

[...] nota vermelha em Ciências e geografia, não fez atividade, ficou 

brincando, tem dificuldade. 

[...] nota vermelha em matemática, dificuldade de aprendizagem.  

[...] várias notas vermelhas, falta um pouco, brinca muito, tem dificuldade.  

[...] nota vermelha em geografia, estava disperso, o pai veio e ele melhorou.  
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[...] notas vermelhas em matemática, português e geografia, tem dificuldade, 

não faz atividade, é frequente. O problema dela é “hormônio”. 

 

 Sobre esse último caso, vários professores fizeram comentários paralelos. Chama 

atenção o fato de um dos professores apresentar um número tão expressivo de alunos com notas 

“vermelhas”, justificando, na maior parte dos casos, o desinteresse dos alunos e apesar dessa 

recorrência nenhum comentário ser feito a respeito. A lista de alunos no conselho é extensa e 

prossegue a leitura e análise de cada caso, sem maiores detalhes, apenas análises superficiais e 

decisões objetivas sobre a aprovação ou reprovação, sem encaminhamentos,  

[...] é faltoso, fica no corredor, quando vem não tira a mochila das costas. 

[...] várias notas vermelhas, faltosa, não faz atividades, ela faz o que quer, ela 

briga com a professora, ela está fazendo curso profissionalizante. 

[...] nota vermelha em matemática e geografia, não faz atividade, só fica no 

celular. A aluna decaiu de 2 semanas para cá, ela é boa aluna, a coordenação 

precisa conversar com a aluna para saber o que está acontecendo.  

[...] nota vermelha em ciências e geografia, não fez atividade, é frequente, não 

tem dificuldade. 

[...] é devagar, mas vai. 

[...] é fraquinha, mas também vai. 

[...] nota vermelha em matemática e geografia, não fez atividade, é frequente, 

não tem dificuldade. A professora de matemática conversou com a aluna e a 

aluna se comprometeu em começar a fazer as atividades de matemática. 

[...] várias notas vermelhas, é faltoso, é esperto, mas piorou em relação ao ano 

passado. 

[...] várias notas vermelhas, ele falta muito, mas quando vem ele resolve tudo, 

ele vem 2 dias, pede trabalho de compensação faz tudo e some, por isso tem 

tanta nota vermelha. 

 [...] esse aluno voltou recentemente, foi para o interior de SP, mas voltou, ele 

faz atividades, porém ficou com nota vermelha em ciências. 

 

A CP informa aos professores que o diretor solicitou avaliação geral dos 9º anos, sobre 

o que poderia ser feito nesse último bimestre que será um bimestre curto. Informou também 

que vai convocar todos os responsáveis dos alunos com problemas. 

A professora Avelina disse que os professores devem conversar com os alunos sobre a 

situação escolar deles - que eles têm de ter responsabilidade – fazer uma reunião geral com 

todos os alunos dos 9º anos, para eles saberem a situação em que se encontram, mostrar notas 

e gráficos. Apesar da iniciativa dessa professora, não houve retorno dos presentes. 
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Outra professora sugere que os professores conversem com os alunos todos os dias, mas 

individualmente, sugere também que todos conversem juntos, numa reunião geral, todos alunos 

dos 9ºs anos e todos os professores também, logo depois da reunião e pais, prossegue dizendo 

que acha que não haverá mudança, mas que o papel do professor é de informar e conscientizar 

da situação, pois eles estão num momento “eu estou saindo daqui” e não estão nem aí para 

nada. Novamente, apesar da iniciativa, nenhum comentário a respeito. 

Outra professora sugeriu que os boletins fossem entregues e fizessem uma reunião com 

todos e mostrassem as notas deles em um telão. 

O diretor sugeriu que os professores falassem com os alunos também, para que 

participassem das aulas para ter notas e avisar que dia 13 haverá reunião de pais e que depois 

da reunião eles devem procurar os professores, seria um “grito de alerta” para os alunos. 

Poderiam avisá-los que provavelmente será cancelada a formatura, conversar com eles se eles 

vão querer participar da formatura ou não. 

A dinâmica desse e de outros conselhos de classe não valoriza a discussão de aspectos 

pedagógicos dos casos analisados, a ênfase recai sobre questões práticas de 

aprovação/reprovação, salientando comportamento dos alunos, decidindo seu futuro em poucas 

palavras e, embora, a maioria dos casos evolua para a aprovação, isso não pode ser considerado 

positivo, pois são poucas as oportunidades de reflexão ou de iniciativas sugeridas por 

professores com uma concepção mais emancipatória de avaliação. Observa-se, infelizmente, 

pouca discussão sobre a trajetória dos alunos, pouco acompanhamento sobre progressos e maior 

foco em aspectos rasos de disciplina ou de vida pregressa na escola, como a lembrança de terem 

sido bons ou maus alunos no passado recente.  

Ao final da reunião, nada foi sugerido, para tentar solucionar os problemas citados na 

reunião (aprendizagens, faltas, indisciplinas, apatia, etc.), apenas as sugestões das duas 

professoras que não foram estimuladas a prosseguirem. Não foi feito nenhum encaminhamento 

sobre a aprendizagens dos alunos e nada foi questionado sobre a quantidade expressiva de 

alunos com notas “vermelhas”. Caberia aqui alguns questionamentos sobre o baixo rendimento, 

sobre o fato de ninguém entregar as atividades de geografia, ou mesmo, por que tantas notas 

baixas em geografia, enfim, apenas convocação de responsáveis por excesso de faltas, pois isto 

é uma prerrogativa de SME. 
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APÊNDICE F – Diário de bordo – Conselhos de classe de 09.12.2015 

 

Conselho de Classe – 09.12.2015 – Anos finais do ensino fundamental. 

Falam sobre os casos da primeira classe, alunos retidos por falta, abandono; há um caso 

de uma aluna grávida, precisam definir se reprovam ou não, última presença foi em 31/08 – 

decidem retê-la. Outro caso de faltas excessivas, aluna teve um bebê. 

Sobre esse caso, alguns professores argumentam que foram avisados de que ela voltaria, 

o que não aconteceu, vinha fazendo atividade em casa (fez uma atividade no início). Ela nunca 

veio. 

Diretor argumenta: aluna retida por nota e falta – vamos entrar em contato com a família, 

qualquer coisa entra com recurso. 

Outro caso de evasão, professores dizem que aluna Magda50 sumiu – não deu notícias. 

Uma das professoras lamenta, “[...] teve bebê, excelente aluna, mas ficou com vergonha da 

barriga”. Nesse caso em específico, a aluna foi promovida pelo conselho porque era boa aluna. 

Caso de um aluno que ficou em Português, Matemática, Geografia e Educação Física. 

Professores comentam se tratar de um aluno problemático – não vai adiantar passar esse aluno 

- aluno foi aprovado. 

Falam sobre um aluno que só dorme, reclamam, mas aprovam. Gustavo. Professor de 

Geografia falou que o aluno é um bicho preguiça, uma lesma, um lerdo… nesse momento o 

diretor pediu, exaltado, para que não falasse assim dos alunos, que isso não era ético e que se 

fosse conosco não gostaríamos e disse que não iria admitir mais nenhum comentário desse tipo. 

Outro caso em questão e alguns professores dizem que o aluno é ótimo mas quando 

resolve, não faz nada, “[...] ele está se boicotando, mas ele é ótimo.” 

Outro caso, um aluno reprovado em quatro disciplinas, Inglês, Geografia, Matemática e 

Ciências, aprovam pelo Conselho. O professor de geografia ironiza, “[...] é melhor perguntar 

em qual matéria ela não ficou! ”. 

São vários casos de alunos que estão em cinco, às vezes seis matérias, mas decidem pela 

aprovação, alterando a nota e aprovando pelo conselho. Um dos professores presentes ironiza 

a situação, “[...] mais um ano com ele a gente não aguenta. ” 

                                                           
50 Nome fictício para preservar a identidade dos alunos. 
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Caso seguinte é o de uma aluna que falta muito, mas alguns professores saem em sua 

defesa e a aprovam, “[...] parou de vir porque ia mudar, arrumou trabalho – excelente aluna”. 

A CP avisa que os professores terão que fazer relatório pedagógico de todos os alunos retidos. 

Falam de um aluno que foi transferido e que aparentemente era um bom aluno, novamente 

alguns professores ironizam a situação, “[...] aluno ótimo, tão bom que foi transferido. ” 

Analisam o caso de uma aluna que está em 3 matérias, a CP comenta se tratar do “bicho 

em pessoa”, seguida por outros professores que concordam e a aluna é aprovada. 

Novamente vários casos de alunos que estão no conselho por cinco e até oito disciplinas, 

em um dos casos uma professora se exalta e reclama de uma dessas alunas, a que está em oito 

matérias,  

[...] passamos trabalho e a aluna não fez, depois fala que aqui não tem jeitinho, 

porque tem sim! Isso aqui é uma palhaçada! Aprova todo mundo e pronto. 

 

Uma das professoras pondera sobre o referido caso alegando que a família veio 

conversar e que a aluna está envolvida em drogas e também os pais são separados. Alguns 

professores comentam que a aluna não vai acompanhar nada no ensino médio. Neste momento 

um dos professores diz,  

Me desculpem, mas o que eu estou ficando com ânsia de vômito é que os 

professores não querem fazer relatório, não querem ter trabalho, ninguém quer 

e vão empurrando com a barriga, para se livrar. 

 

Uma das professoras justifica que o problema “é o sistema”. Nesse momento, o diretor 

questiona, 

Quando o aluno chega até aqui assim, qual a responsabilidade da escola? O 

que fizemos? A gente não conseguiu resolver os problemas então estamos 

vendo qual o mal menor. Vamos ficar nos prendendo por coisas burocráticas? 

O que fizemos? Estamos apenas fazendo uma avaliação global. Vai valer a 

pena reter o aluno? 

 

A reunião prosseguiu com os casos seguintes, vários alunos aprovados em conselho, 

sem discussão pedagógica sobre avanços e encaminhamentos. O caso de um aluno que ficou 

em todas as disciplinas como um caso anterior chama a atenção pela reação de um dos 

professores, “[...] me recuso a falar desse menino [...]”. Outros professores concordam, “[...] 

é o terror da escola...”; a CP concorda, “[...] me roubou 50 reais, teve gente que viu, mas como 

provar? ”. 
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Passam para o caso seguinte, o de uma aluna que falta muito, “[...] é gestante, é igual a 

irmã, não apareceu mais”. Os professores comentam que se trata da aluna Lúcia, irmã gêmea 

da Áurea, e que ambas são muito difíceis, saem com todos os meninos e estão grávidas. Um 

dos professores questiona, 

Vamos reter a Lúcia e promover a Magda? Por quê? As duas são gestantes 

[...]. 

 [...] A Magda era aluna top e a Lúcia não (Justifica outra professora). 

 

Diante do impasse, o diretor intervém, “[...] Olha, isso é decisão dos professores, o que 

o conselho decidir está decidido”. A CP acaba por chancelar a decisão dos professores em 

reprovar a aluna Lúcia e manter a aprovação anterior da aluna Magda, 

[...] A diferença é que a Magda é boa aluna e a Lúcia e a Áurea não são. São 

terríveis aquelas meninas, coitada da mãe! 

 

Outro caso, dessa vez um aluno, no conselho por seis matérias, mas aprovado, um dos 

professores se revolta,  

Esse aluno não tem condições! Irmão está preso por causa de drogas e ele 

também está usando. 

 

Em outro caso semelhante, os professores asseguram que o aluno sumiu desde setembro, 

ao que o diretor argumenta, 

O aluno não veio e não deu satisfação. Temos que pegar pesado. Esse menino 

não aparece nem no bairro mais. 

 

Uma das professoras comenta que o aluno está envolvido com drogas, mas o diretor 

insiste, “[...] então, eu vou passar o aluno em que condições? A atitude do diretor, 

aparentemente deixa os professores incomodados, pois contradiz sua postura até o momento de 

optar pela aprovação na maioria dos casos. Um dos professores indaga,“[...] mas e os outros?”. 

O caso foi colocado em votação e o aluno foi aprovado pelo conselho. Em seguida, 

analisam outro caso em que o aluno ficou em todas as disciplinas e decidem aprová-lo após os 

seguintes comentários dos presentes, 

[...] educado, bom aluno, quando vem se dedica, ele trabalha fora, bom 

menino, ele veio poucos dias o ano todo, ele tem perfil de EJA. 
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A aprovação se dá sem qualquer critério mais aparente, a não ser o comportamento. 

Prosseguem analisando os casos seguintes. Um dos alunos, ficou no conselho por todas as 

disciplinas, mas alguns professores o defendem e decidem aprová-lo porque “[...] ele não dá 

trabalho na sala”. 

No momento, estão decidindo a situação de alunos do 8º ano, o caso em questão é o de 

um aluno que ficou em 7 matérias, é aprovado e o caso seguinte, novamente um aluno em todas 

as disciplinas e decidem por aprová-lo, depois de breves comentários sobre seu comportamento, 

adequado para a maioria. Analisam, em seguida o caso de uma aluna, que falta muito e ficou 

em sete disciplinas, depois dos argumentos da CP decidem pela aprovação, 

[...] chamamos a mãe e quando ela veio aqui brigou, fez o maior barraco 

porque disse que a filha dela vem todos os dias para a escola e os professores 

colocam falta. Mas, na verdade, a aluna não vem. 

 

O próximo aluno ficou em cinco disciplinas, é aprovado pelo conselho, o que foi 

comemorado por um dos professores,  

[...] aprovadíssimo…pelo amor e Deus! 

[...] esse aluno é uma peste! 

 

Analisam o caso de uma aluna que ficou em quatro matérias, mas aparentemente não 

tem problemas com os professores e é, portanto, aprovada, “[...] boa aluna, mas sumiu… será 

que está trabalhando?”. 

Examinando a próxima turma, chegam ao caso de um aluno que ficou em todas as 

disciplinas e decidem aprová-lo, 

[...] Ele sumiu! (Argumenta um dos professores). 

[...] Ele não tem cérebro. (Conclui outro). 

 

Analisam outro caso de aluna, dessa vez em quatro matérias e, assim como em outros 

casos, rapidamente, sem qualquer discussão pedagógica que se refira à aprendizagem, decidem 

aprová-la, apenas com uma ressalva, “[...] precisa encaminhar essa menina ao psiquiatra, pois 

ela não bate bem dos pinos! ”. 

O caso seguinte é o de um aluno que ficou em cinco disciplinas e foi aprovado graças à 

pressão da CP, o que causou revolta em alguns professores, “[…] ele é horrível! Ele é péssimo! 

Esse não dá nem para fazer sabão! ”. 
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Observa-se que o conselho de classe é para cumprir protocolo, não há discussão ou 

reflexão sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento dos alunos, tudo é uma questão de 

comportamento e de análise sobre o que é melhor, ter o aluno retido e presente no próximo ano 

ou, nos casos, em especial, do 9º ano, se é melhor aprovar para o aluno sair da escola. Observa-

se também que o que é preponderante na decisão de aprovar ou reter um aluno são aspectos 

discordantes da pedagogia, ética, bom senso e, sobretudo, do Programa Mais Educação São 

Paulo e que, de novo e infelizmente a questão da disciplina é fator determinante para o 

julgamento dos professores. 

A lógica que se observou nesses espaços é um conselho constituído de juízes, cujos 

critérios de aprovação são questionáveis e com raro teor pedagógico, de modo que um aluno 

faltoso, mas considerado bom aluno, merece ser aprovado; aluno faltoso, mas sem opinião a 

respeito, é reprovado em vários casos enquanto que aluno que representa muito problema, 

disciplinar especialmente, não importa em quantas disciplinas não apresentou bom 

desempenho, aprova-se o aluno para não vê-lo mais no ano seguinte, no caso dos 9ºs anos do 

ensino fundamental.  
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APÊNDICE G – Diário de bordo – Conselhos de classe de 05.12.2016 

 

Conselho de classe – 05.12.2016 – Anos finais do ensino fundamental. 

O conselho tem início com a digitação de notas de alguns professores que não 

conseguiram realizá-lo no período. 

A CP começa a chamar os nomes dos alunos para análise individual do conselho, alguns 

nomes ela procura sensibilizar os professores a não reprovarem, na maior parte dos casos, 

recorre ao histórico de vida do aluno. 

[...] O Carlos... ah, o Carlos precisa passar, eu o acompanho desde pequeno, 

ele não tem laudo, mas tem problema. Não adianta reprovar, ele não vai 

aprender. Se vocês reprovarem, eu vou entrar com recurso pessoalmente. 

[...] o André não adianta reprovar, o gestor vem pra cima. 

 

Em outros casos, para convencer os professores a aprovar, argumenta que o problema 

será menor se o aluno for aprovado, ao menos assim, ele não estará na escola no ano seguinte, 

lembrando que esses casos são mais frequentes no conselho do 9º ano, “Tem certeza que vai 

reprovar? No ano que vem ele está aí [...]”. 

Os professores ficam incomodados com a atitude da CP em convencê-los a aprovar 

certos alunos, eles se ressentem por não terem o poder da reprovação. Sentem que esse poder 

lhes foi tomado. Alguns professores ficam muito revoltados porque desejam reprovar alguns 

alunos para que "aprendam a respeitar", mas são convencidos pela CP a aprovarem, seja 

recorrendo ao histórico familiar, seja recorrendo à solução mais prática que seria aprovar para 

que o aluno saia logo da escola. Eles se rebelam porque sentem que a avaliação que fazem não 

é levada em consideração nos conselhos. A avaliação que fazem está ancorada em disciplina, 

participação e interesse. Diante destes elementos, vários alunos devem ser reprovados, mas a 

CP tenta demovê-los da ideia em vários casos, 

[...] tanto trabalho o ano todo pra isso? 

[...] no início do ano ele (o aluno) me falou "eu vou passar", e passou, sem 

fazer nada o ano inteiro. 

[...] no ano que vem ele vai rir da nossa cara, "eu não fiz nada e passei". 

 

Tentativa da CP em aprovar os alunos com argumentos frágeis, não se aborda os avanços 

dos alunos, foco em aspectos periféricos como disciplina e desinteresse, apenas uma resolução 
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mais objetiva sobre aprovar ou reprovar. Falta de uma postura clara em relação aos propósitos 

do conselho e as decisões dali derivadas. A ausência de uma diretriz clara e a dualidade na 

postura da CP passa insegurança, gera incômodo e desinteresse entre os professores. Há um 

professor que passa o conselho assistindo vídeos enquanto os professores decidem o destino 

dos alunos que estão em análise. Esse professor atribui nota 5,0 a todos os alunos e tem a fala 

carregada de ironia quando questionado. 

A CP passa a lista de alunos, um a um e pergunta aos professores se há alguma 

observação a ser feita sobre aquele aluno; recebe respostas as mais irônicas. O clima de revolta 

e de ironia de parte dos professores é constante até o final do conselho. 
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APÊNDICE H – Diário de bordo – Conselhos de classe de 06.12.2016 

 

Conselho de classe – 06.12.2016 – Anos finais do ensino fundamental. 

A CP inicia o conselho pelos alunos dos 9ºs anos. Enquanto alguns professores discutem 

com a CP a possibilidade de reprovação, outros parecem evitar o confronto numa atitude de 

apatia, atribuindo nota suficiente para passar. É o caso do professor de Inglês. 

Outros, como o professor Paulo, optam, como no conselho anterior, a atribuir nota 5,0 

para todos, evitando se desgastar para aprovar ou reprovar; sua postura já é conhecida pela CP 

que, tal como no outro dia, critica essa postura, 

Paulo, você dá 5,0 pra todo mundo, não pode, tem aluno bom também, tem 

que ter critério, depois as mães vêm pra cima de mim porque seus filhos são 

bons alunos. 

 

A CP prossegue com as críticas ao comportamento do professor, alegando falta de 

critérios de sua parte para avaliar e que essa atitude faz com que as mães de alunos de bom 

desempenho em outras disciplinas recorram à escola por considerarem a nota injusta para seus 

filhos. A resposta desse professor foi a constante tentativa de convencer os colegas mais 

resistentes a aprovarem também, com falas repletas de ironia,  

[...] dou 5,0 mesmo, ninguém naquela sala faz nada, quem não fez nada, deu 

sorte, eu dei 5,0, quem fez, eu dei nota. 

[...] gente, passa, deixa ele ser feliz. [...] O que vai reprovar ele é a vida. 

[...] reprova nada, não, deixa ir embora. 

 

Nesse clima de pouco comprometimento com as dificuldades dos alunos, reproduzindo 

uma postura de conveniência em que prevalece o mal menor na definição da aprovação ou 

reprovação, continua a reunião. Outros professores aderem ao clima descontraído do professor 

de inglês e gracejam enquanto a CP chama um a um os nomes dos alunos que estão na lista,  

Aluno Marcelo, alguma observação? (CP Valquíria encaminhando os casos a 

serem analisados pelo conselho). 

Aluna Luciana, alguma observação? (Fala da CP Valquíria). 

Não, ele só não sabe ler nem escrever. (Algumas respostas de professoras 

presentes) 

Médio [...] sabe copiar bem. (Professor presente). 

A gente pode ajudar ela reprovando. (Professora de História). 
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Passou a Paula, tem que passar todo mundo, não é? (Professora de 

Matemática) 

Fazer o quê, isso aqui é um circo! (Professora de Ciências). 

 

A revolta inicial dá lugar a um clima de generalizada ironia e de total ausência de 

critérios avaliativos. Não se tem a aprendizagem como objeto de avaliação, mas antes, a 

disciplina, participação e assiduidade. Diante da situação em que se veem obrigados a aprovar 

casos em que os alunos são indisciplinados e desinteressados, os professores tomam esses casos 

como parâmetro para aprovação de outros alunos e começam a aprovar os demais. Apenas 

alguns casos, em geral aqueles que não despertam grandes paixões, são reprovados, como 

alunos que não frequentam a escola, por exemplo. Mesmo entre estes, há casos em que a CP 

diz que o gestor pedirá trabalho de compensação e aprovará esse aluno, sendo melhor, para 

poupar tempo, que já se peça essa atividade ali mesmo no conselho. 

Alguns poucos professores ainda se incomodam com a situação de alguns alunos e 

seguem fazendo um apelo ao ouvir o nome desses alunos, “[...] o Jéferson, não sei o que fazer, 

ele não abre o caderno, [...]”. O pouco entrosamento com a CP que não faz qualquer 

comentário nesse caso sugere se tratar de uma professora recente na escola; como resposta, ela 

ouve a seguinte sugestão de outra professora, “[...] o que vai reprovar esse aluno é a vida”, 

seguida por outra colega, “[...] a vida já reprovou”. Prossegue o mesmo embate do dia anterior. 

Em uma das raras abordagens pedagógicas a respeito do acompanhamento de alunos, a 

CP chama o nome de Marcos na lista, “[...] o Marcos, esse não sabe ler mesmo, vocês usaram 

o material de alfabetização que eu preparei?”. Não há resposta a essa pergunta e o conselho 

prossegue. A postura da CP embora apresente algumas iniciativas de provocar uma discussão 

pedagógica, é frágil em argumentos e, mesmo, em instrumentos ofertados aos professores para 

solucionar problemas que a maioria não tem formação, como nesse caso em que preparou um 

material de alfabetização para que professores usem nos anos finais, nesse caso em específico, 

no 9º ano. O fato de ignorarem pela segunda vez a abordagem da CP evidencia a negação do 

grupo em assumir compromisso com tarefas de alfabetização. A estratégia da CP, por sua vez, 

revela-se frágil, do ponto de vista de potencializar a aprendizagem de alunos que apresentam 

lacunas na alfabetização ao final do ensino fundamental. As ações da CP demonstram que há 

uma preocupação com a maioria dos alunos, mas as estratégias que adota são, em várias 

oportunidades, insuficientes para problemas que requerem planejamento e ações concretas e 

sistemáticas e não eventuais como o que se propõe aos professores. Valquíria preocupa-se com 
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os alunos, mas recorre ao histórico familiar para sensibilizar os professores. Em raras ocasiões, 

pergunta para os professores se estes utilizaram o material de alfabetização que preparou para 

os casos mais graves. Mas essa atitude é silenciosamente rejeitada pelos professores que sequer 

respondem. Na maior parte do tempo, infelizmente, o que se nota é um esvaziamento de 

propostas realmente planejadas e factíveis, a aprendizagem é tema quase ausente nos conselhos 

de classe dos anos finais do ensino fundamental.  

A ambiguidade das atitudes da CP coaduna com a postura de vários professores que não 

se veem compromissados com o futuro daquelas crianças, uma ambiguidade que se revela, em 

certos casos, na defesa pela aprovação movida por um senso de proteção, como se a aprovação 

escolar fosse uma forma de compensação pelas dificuldades que o aluno enfrenta na vida. Em 

outros casos, acha conveniente aprovar os alunos que representam mais problemas de 

comportamento, como forma de resolver o problema. A atitude da CP, embora muito 

preocupada com os alunos (inclusive vai à casa de vários deles), não passa segurança aos 

professores, não há uma conduta clara a ser adotada, em certos momentos, peca pelo 

assistencialismo, em outros, propõe a aprovação como solução a curto prazo e mais 

conveniente. 
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APÊNDICE I – Diário de bordo – Conselhos de classe de 07.12.2016 

 

Conselho de Classe – 07.12.2016 – Anos finais do ensino fundamental. 

O último conselho de classe de 2016 começa com os professores tentando reprovar 

vários alunos. Aparentemente se trata de uma classe difícil de se trabalhar e o desejo de 

reprovação é grande, em geral, são alunos indisciplinados e agressivos que desafiam o 

professor. Aos poucos, porém, são convencidos pela CP a aprovarem pelos mesmos argumentos 

utilizados em outras ocasiões. Ainda assim, sem novidades quanto a essa postura, a resistência 

na aprovação é grande entre os presentes, “[...] isso aqui não é sério mesmo, vamos passar todo 

mundo?”. Em certos casos, o que se nota é quase um acerto de contas, em que os professores 

se revoltam com a insubordinação de alguns alunos e com o fato de não poderem utilizar a 

avaliação para controlar o comportamento dos mesmos. Vários ficam indignados com a afronta 

de certos alunos e tentam utilizar a avaliação para mostrar o poder que têm, mas são demovidos 

da ideia pela CP nos casos mais graves. 

Nesse dia, os professores são convencidos a mudar nota no conselho, porque não podem 

passar um aluno com nota 1,0, então trava-se uma verdadeira queda de braço para que os 

professores mudem sua nota para 4,0 e o conselho aprove com 5,0. Esses casos, em geral, são 

de alunos que os professores mais se desentendem e desejam reprovar. Em várias ocorrências, 

a nota está entre 1,0 e 3,0 e, então, é pedido aos professores que elevem a nota para 4,0 para 

que o conselho aprove esses alunos com nota 5,0. Observa-se uma situação em que a atribuição 

de notas é negociada para que os professores mudem no sistema e o aluno precise de um ponto 

apenas. Apesar dessa atitude, na mesma ocasião, a CP mais adiante alega que conselho de classe 

não deve passar aluno que não tem bom desempenho, numa fala em flagrante contradição com 

os próprios atos, 

Conselho é assim [...], conselho é quando o aluno não é tão bom, mas a gente 

entra num acordo para ele passar, agora se ele é 1,0, ele é péssimo, [...] 

conselho não pode passar um aluno péssimo como a gente tá passando, é 

lógico, reconheço, mas aqui, na nota, a gente não pode deixar 1,0. 

 

A partir dessa situação, os demais alunos recebem aprovação quase instantânea, porque 

casos piores já foram aprovados, uma situação já observada em outro conselho também dos 

anos finais. Crítica a professores que têm um resultado diferente com turmas mais difíceis, é o 

caso de uma professora de Artes que chegou no início do ano, boa parte deles não acredita que 

precisem mudar, atribuem a culpa constantemente aos alunos. Algumas falas a esse respeito, 
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[...] deixa ele ser feliz, já mudei [...]. 

[...] se passou a Paula, tem que passar todo mundo, não é? 

[...] isso aqui é um circo, não é sério. 

[...] todo mundo passou, porque o Erick vai ficar? 

[...] se não posso reprovar o Jonas, [...] o Jonas [...], vou reprovar quem? 

[...] os alunos vão mal em outra escola, vêm pra cá porque sabem que vão 

passar. 

 

A análise do último conselho do ano revela que essa é uma instância, ao mesmo tempo, 

profícua, para renovação de práticas avaliativas e didáticas e abordagens conceituais de 

avaliação, e contraditória, sem diretrizes claras para quem participa e para quem a conduz.  

 

  



192 

 

APÊNDICE J – Roteiro de entrevista com professores sobre o diário de bordo 

 

1. Nome completo 

2. Qual sua idade e tempo de docência? 

3. Em 2010, você lecionou na série XXX e hoje leciona em que ano? 

4. Em 2010, a escola adotou o uso de Diários de Bordo em várias turmas dos anos iniciais 

e anos finais do ensino fundamental, foi uma orientação? De quem? 

5. Qual era o objetivo desses diários? Por que alguns eram preenchidos pelos alunos?  

6. Que usos eram feitos das informações registradas? 

7. Você continua utilizando Diário de Bordo em suas aulas? Se não, vá para a questão 9. 

8. Se sim, com qual finalidade? 

9. Há registros de correções de avaliações externas nesses diários, como a Prova da Cidade. 

Havia alguma orientação para que essas correções fossem feitas? De que maneira se 

davam essas correções? 

10. Qual era o objetivo das correções da Prova da Cidade? 

11. Que tipo de informação conseguia extrair dessas correções? 

12. Há registros também de simulados para a Prova São Paulo, quem desenvolvia essas 

provas? 

13. Qual era o objetivo desses simulados?  

14. Como era feito o processamento das respostas desses simulados (as correções)? Que usos 

eram feitos desses resultados? 

15. Havia discussões nas Jeif’s sobre os resultados dos simulados? Havia, nas Jeif’s, alguma 

discussão sobre as Matrizes de Referência da Prova São Paulo? Ou da Prova da Cidade? 

16. Qual a sua opinião sobre esses simulados? Efetivamente, eles tinham algum efeito sobre 

o aprendizado dos alunos? 

17. Havia participação dos professores na elaboração dos itens desses simulados? Como era 

essa dinâmica, de que maneira montavam as provas? Quem participava? 

18. Como elaboravam os itens? Havia algum referencial teórico? Em que se baseavam para 

essa elaboração? 
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19. Havia espaços de discussão sobre como elaborar um instrumento semelhante à Prova 

São Paulo? 

20. Você sabe o que a Prova São Paulo avaliava? 

21. A Prova São Paulo divulgava resultados por alunos, na escola havia algum trabalho de 

discussão sobre esses resultados? 

22. Pessoalmente, você compreendia os resultados da Prova São Paulo? Utilizava esses 

resultados? De que maneira?  

23. Você tinha acesso ao relatório de resultados da Prova São Paulo de sua escola? Sabia 

interpretá-lo? Qual era a principal dificuldade em interpretar tais resultados? 

24. Você sabe o que o resultado da Prova São Paulo indicava sobre o conhecimento do 

aluno? 

25. Você sabe o que é uma Matriz de Referência de Avaliação? Já utilizou uma? Se sim, 

para qual finalidade? 

26. Você sabe o que é uma escala de proficiência? 

27.  Sabe do que é composto um item de avaliação externa? 

28. Sabe o que são descritores? 

29. Você sabe o que são distratores? 

30.  A escola ainda realiza simulados para avaliações externas? Todas as séries participam 

ou só algumas? 

31. Acha possível utilizar os resultados das avaliações externas para auxiliar o 

desenvolvimento dos alunos? Em sua opinião, que usos podem ser feitos? 

32. Você considera que os professores são formados para avaliar? 

33. Você considera que os professores têm formação para interpretar resultados das 

avaliações externas? 

34. É necessário que haja avaliações externas? Justifique. 

35. Você sabe a diferença entre avaliação interna e externa? Ou você sabe a diferença dos 

objetivos das avaliações interna e externa? 
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APÊNDICE K - Questionário de professores 

 

Questionário de perfil dos respondentes  

Professor 

 

Informações pessoais 

1. IDADE 

(A) Até 24 anos. 

(B) De 25 a 29 anos. 

(C) De 30 a 39 anos. 

(D) De 40 a 49 anos. 

(E) De 50 a 54 anos. 

(F) 55 anos ou mais. 

 

Formação dos Professores  

2. QUAL A SUA FORMAÇÃO?  

(A) Ensino Superior – Pedagogia.  

(B) Ensino Superior – outras Licenciaturas. 

(C) Lato Sensu. 

(D) Mestrado. 

(E) Doutorado. 

 

3. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ OBTEVE O NÍVEL MAIS ALTO DE ESCOLARIDADE?  

(A) Há 2 anos ou menos.  

(B) De 3 a 7 anos.  

(C) De 8 a 14 anos.  

(D) De 15 a 20 anos.  

(E) Há mais de 20 anos.  

 

4. EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO VOCÊ FEZ O CURSO SUPERIOR? SE VOCÊ 

ESTUDOU EM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO, ASSINALE AQUELA EM QUE OBTEVE 

O SEU TÍTULO PROFISSIONAL.  

(A) Pública federal.  

(B) Pública estadual.  

(C) Pública municipal.  

(D) Privada. 
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5. DE QUE FORMA VOCÊ REALIZOU O CURSO SUPERIOR?  

(A) Presencial.  

(B) Semi-presencial.  

(C) À distância.  

 

6. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

AVALIAÇÃO (ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ETC.) NOS 

ÚLTIMOS DOIS ANOS?  SE NÃO, PULE PARA A QUESTÃO 8. 

(A) Sim, em Avaliação da Aprendizagem.  

(B) Sim, em Avaliação Externa. 

(C) Não. 

 

7. SE SIM, QUAL INSTITUIÇÃO PROMOVEU ESSACAPACITAÇÃO? 

(A) Secretaria de Educação do Estado. 

(B) Secretaria Municipal de Educação. 

(C) Ministério da Educação. 

(D) DRE. 

(E) Universidade. 

(F) Outros órgãos. 

 

8. SE VOCÊ NÃO PARTICIPA DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS, 

ASSINALE O MOTIVO?  

(A) Não tenho tempo.  

(B) O formato dos cursos não me atrai.  

(C) Já fiz um número de cursos suficiente ao longo da minha carreira.  

(D) Os cursos oferecidos não contribuem para o exercício da minha função.  

(E) Outras razões. 

 

Experiências profissionais  

Experiências profissionais 
Menos 

de 2 anos 

De 2 a 

4 anos 

De 5 a 

10 

anos 

De 11 

a 15 

anos 

Há 

mais 

de 15 

anos 

9. Há quantos anos você trabalha em 

educação? 
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10. Há quanto tempo você trabalha 

nesta escola? 

     

11. Há quanto tempo exerce atividade 

docente na Rede Municipal de 

Educação? 

     

 

12. ALÉM DA FUNÇÃO EXERCIDA NESTA ESCOLA, VOCÊ EXERCE OUTRA 

ATIVIDADE REMUNERADA?  

(A) Sim, na área de Educação.  

(B) Sim, na área de Educação da Rede Particular.  

(C) Sim, fora da área de Educação.  

(D) Não.  

 

13. VOCÊ ATUA COMO PROFESSOR DE:  

(A) Educação infantil.  

(B) Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).  

(C) Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).  

(D) Ensino Fundamental I e II.  

(E) EJA - Ensino Fundamental (anos iniciais).  

(F) EJA - Ensino Fundamental (anos finais). 
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PARTE 1 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

“Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações” 

 

Prezado(a) Professor(a), 

O questionário que você está recebendo tem a finalidade de coletar dados para pesquisa 

de doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP), sob nossa responsabilidade. A investigação visa captar 

quais são os conhecimentos que os professores mobilizam para avaliar e como estão se 

apropriando das avaliações externas com vistas às avaliações realizadas em sala de aula.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (Aluna de Pós-Graduação da FEUSP) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da FEUSP)  

 

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o entrevistado acompanhe as perguntas durante 

a entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 
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PARTE 1 – QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL - PROFESSOR 

 

Bloco 1: Conhecimento sobre avaliações externas e seus resultados. 

1.1 - Quais as avaliações externas que você conhece? 

1.1.1 (   ) Pisa. 1.1.7  (   ) Prova São Paulo. 

1.1.2 (   ) Saeb/ Prova Brasil. 1.1.8  (   ) Prova da Cidade. 

1.1.3 (   ) Ideb. 1.1.9  (   ) Prova Mais Educação. 

1.1.4 (   ) Indique. 1.1.10 (   ) Simave. 

1.1.5 (   ) Idesp. 1.1.11 (   ) Saepe. 

1.1.3 (   ) Saresp. 1.1.12 (   ) Saveal. 

1.1.4 (   ) Enem. 1.1.13 (   ) Spaece. 

1.1.5 (   ) ANA. 1.1.14 (   ) Sabe. 

1.1.6 (   ) Provinha Brasil. 1.1.15 (   ) Outros. 

 

Utilize o quadro para responder as questões 1.2 e 1.3 

Avaliações 

1.2 Quais avaliações externas 

foram aplicadas aos alunos de 

sua escola nos últimos cinco 

anos? 

1.3 Para você, os resultados 

de qual avaliação externa 

mais afeta o trabalho da 

escola? 

Pisa. 1.2.1   (   ) 1.3.1   (   ) 

Saeb/ Prova Brasil. 1.2.2    (   ) 1.3.2   (   ) 

Saresp. 1.2.3   (   ) 1.3.3   (   ) 

Enem. 1.2.4   (   )  1.3.4   (   )  

ANA. 1.2.5   (   ) 1.3.5   (   ) 

Provinha Brasil. 1.2.6   (   ) 1.3.6   (   ) 

Prova São Paulo. 1.2.7   (   ) 1.3.7   (   ) 

Prova da Cidade. 1.2.8   (   ) 1.3.8   (   ) 

Prova Mais Educação. 1.2.9   (   ) 1.3.9   (   ) 

Simave. 1.2.10 (   ) 1.3.10 (   ) 

Saepe. 1.2.11 (   ) 1.3.11 (   ) 

Saveal. 1.2.12 (   ) 1.3.12 (   ) 

Spaece. 1.2.13 (   )  1.3.13 (   ) 

Sabe. 1.2.14 (   ) 1.3.14 (   ) 

Outros. 1.2.15 (   ) 1.3.15 (   ) 

Nenhuma. 1.2.16 (   ) 1.3.16 (   ) 
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1.4 - Marque um “X” na frequência com que essas avaliações externas acontecem 

Avaliações Bimestral Semestral Anual Bianual Não sei 

1.4.1 Pisa. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.2 Saeb/ Prova Brasil. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.3 Saresp. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.4 Enem. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.5 ANA. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.6 Provinha Brasil. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.7 Prova São Paulo. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.8 Prova da Cidade. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.9 Prova Mais Educação. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.10 Simave. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.11 Saepe. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.12 Saveal. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.13 Spaece. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.14 Sabe. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.15 Outros. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

1.5 - Por qual meio você toma conhecimento dos resultados das avaliações externas?  

1.5.1   (   ) Portal do MEC/Inep ou da Secretaria. 

1.5.2   (   ) Material específico do MEC/Inep ou da Secretaria. 

1.5.3   (   ) Mídia (Jornal/Revista/Rádio/TV). 

1.5.4   (   ) Reunião pedagógica. 

1.5.5   (   ) DRE. 

1.5.6   (   ) Relatório Pedagógico. 

1.5.7   (   ) Reuniões ou oficinas promovidas pela SME. 

1.5.8   (   ) Pela coordenação pedagógica. 

1.5.9   (   ) Outros professores. 

1.5.10 (   ) Reuniões na SEESP - Diretoria Ensino 

1.5.11 (   ) Outros. 

1.5.12 (   ) Não toma conhecimento. 
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Características das avaliações externas 

 Não Sim 

2.1 Conhece a escala de proficiência do Saeb?    

2.2 Sabe o que são descritores?   

2.3 Utiliza descritores para desenvolver suas provas?   

2.4 Utiliza as avaliações externas para elaboração de seus instrumentos?   

2.5 Sabe o que são distratores?    

2.6 Conhece a função dos distratores?   

2.7 Considera que os professores são preparados para trabalhar com os 

dados levantados pelas avaliações externas? 

  

2.8 A equipe gestora estimula o uso das avaliações externas para 

elaboração de instrumentos de avaliação? 

  

 

2.9 - Conhece as Matrizes de Referência de alguma avaliação externa?  

2.9.1 (   ) Não.   2.9.2 (   ) Sim. 

 

2.10 - Se sim, qual(is) Matriz(es) de Referência de avaliação externa conhece? 

2.10.1 (   ) Matriz Saeb. 

2.10.2 (   ) Matriz da Prova São Paulo. 

2.10.3 (   ) Matriz Saresp. 

2.10.4 (   ) Outra. 

 

Bloco 2: Percepções sobre o modo como a escola interage com as políticas de avaliação. 

3.1 - Você considera as avaliações externas como: (Marque quantas quiser) 

3.1.1 (  ) Um importante instrumento diagnóstico de auxílio à escola.  

3.1.2 (  ) Um instrumento desnecessário por já haver avaliações na escola.  

3.1.3(  )Um instrumento que ajuda na melhoria da qualidade da educação a partir da comparação 

entre  resultados de outras escolas.  

3.1.4 (  ) Uma ação externa que interfere no calendário escolar, causando transtornos e 

alterações na rotina da escola.  

3.1.5 (   ) Um instrumento que agrega outras intencionalidades, além de avaliar o aluno.  

3.1.6 (   ) Outros. 

 

Resultados das avaliações externas 

4.1 - A escola informa os alunos sobre os resultados das avaliações externas? 

4.1.1 (   ) Não.    4.1.2 (   ) Sim. 
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4.2 - Em sua opinião, o desempenho dos alunos se deve: (Marque quantas quiser) 

4.2.1 (   ) À gestão escolar. 

4.2.2 (   ) Ao trabalho docente. 

4.2.3 (   ) Aos próprios alunos. 

4.2.4 (   ) Aos pais. 

4.2.5  (   ) À relação entre os profissionais da unidade escolar.  

4.2.6  (   ) Às condições de vida dos alunos. 

4.2.7  (   ) À sociedade. 

4.2.8  (   ) À qualidade do ensino. 

4.2.9  (  ) À política educacional do município. 

 

4.3 - Marque quem ou o quê você considera que seja avaliado através do desempenho dos 

alunos nas avaliações externas. (Marque quantas quiser) 

4.3.1  (   ) Escola. 

4.3.2  (   ) Diretor. 

4.3.3  (   ) Coordenador Pedagógico. 

4.3.4  (   ) Professores. 

4.3.5  (   ) Os próprios alunos. 

4.3.6  (   ) Família. 

4.3.7  (   ) O Governo. 

4.3.8  (   ) Redes de ensino. 

4.3.9  (   ) Aprendizagem. 

4.3.10 (   ) Ensino. 

4.3.11 (   ) Outros. 

 

 

Bloco 3: Apropriação de resultados das avaliações externas. 

5.1 - A equipe gestora tem divulgado os resultados das avaliações externas? 

5.1.1 (   ) Não.             5.1.2 (   ) Sim. 

 

5.2 - Se sim, de que forma? 

5.2.1 (   ) JEIF. 

5.2.2 (   ) Reuniões pedagógicas. 

5.2.3 (   ) Reuniões de planejamento. 

5.2.3 (   ) Circular interna. 

5.2.4 (   ) Oficinas (Jornadas Pedagógicas). 
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5.2.5 (   ) Reuniões de pais. 

5.2.6 (   ) Conselho escolar. 

 

5.3 - Os professores usam os resultados das avaliações externas? 

5.3.1 (   ) Não.    5.3.2 (   ) Sim. 

 

5.4 - Você considera que o uso dos resultados das avaliações externas pelosprofessores pode 

ser melhorado?  

5.4.1 (   ) Não.       5.4.2 (   ) Sim. 

 

5.5 - Se sim, como?  

5.5.1 (   ) Mais tempo para discussão/reflexão sobre os resultados. 

5.5.2 (   ) Simplificação dos materiais de divulgação dos resultados. 

5.5.3(   ) Cursos de interpretação dos resultados. 

5.5.4 (   ) Apoio especializado da SME. 

5.5.5 (   ) Agilidade na divulgação dos resultados das avaliações. 

5.5.6 (   ) Maior envolvimento da equipe gestora. 

 

5.6 - A coordenação pedagógica desenvolve algum trabalho de acompanhamento das ações do 

professor? 

5.6.1 (   ) Não.     5.6.2 (   ) Sim. 

 

5.7 - Se sim, que tipo de ações? 

5.7.1 (   ) Observação de suas aulas. 

5.7.2 (   ) Instruções individuais. 

5.7.3 (   ) Planejamento. 

5.7.4 (   ) Fornecimento de material pedagógico. 

5.7.5 (   ) Fornecimento de atividades diferenciadas. 

 

5.8 - Em sua opinião, o que move tais ações de acompanhamento por parte da coordenação 

pedagógica? 

5.8.1 (   ) Exigência da direção da Escola. 

5.8.2 (   ) Orientações da SME. 

5.8.3 (   ) Resultados das avaliações externas. 

5.8.4 (   ) Outros. 
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5.9 - A SME e/ou seus órgãos intermediários te(ê)m desenvolvido algum trabalho com os 

resultados das avaliações externas nas escolas?  

5.9.1 (   ) Não.     5.9.2 (   ) Sim. 

 

5.10 - Se sim, como? 

5.10.1 (   ) Divulgação e distribuição de materiais informativos.  

5.10.2(   ) Leitura e interpretação dos resultados. 

5.10.3 (   ) Proposições de ações pedagógicas e orientações de encaminhamentos. 

5.10.4 (   ) Reuniões com a Diretoria Regional de Educação (DRE). 

5.10.5 (   ) Produção de material específico para aulas. 

5.10.6(   ) Outros. 

 

5.11 - Você já acessou o site do Inep para comparar resultados de sua escola? 

5.11.1 (   ) Sim, para os resultados do Ideb. 

5.11.2 (   ) Sim, para os resultados da Prova Brasil. 

5.11.3 (   ) Não, nunca acessei. 
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PARTE 2 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

"Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações" 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Este questionário que você está recebendo é uma continuidade do anterior relacionado 

à pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo (FEUSP), sob nossa responsabilidade.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (Aluna de Pós-Graduação da FEUSP) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da FEUSP)  

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o sujeito acompanhe as perguntas durante a 

entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 
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Bloco 4: Formas de usos das avaliações externas. 

6.1 - As avaliações externas têm influenciado a organização do trabalho da escola em que 

você atua?  

6.1.1 (   ) Não.      6.1.2 (   ) Sim. 

 

6.2 - Se sim, o quê elas influenciam? 

6.2.1  (   ) Planejamento das atividades da escola. 

6.2.2  (   ) Orientação do trabalho de professores.  

6.2.3  (   ) Reconhecimento do trabalho da escola. 

6.2.4  (   ) Aprimoramento de políticas em prol da qualidade do ensino. 

6.2.5  (   ) Estimulado a preparação para as provas através de simulados. 

6.2.6  (   ) São utilizadas para discutir as taxas de aprovação e reprovação. 

6.2.7  (   ) São utilizadas para comparação entre turmas. 

6.2.8  (   ) Motiva o envolvimento de alunos e pais. 

6.2.9  (   ) Influencia a rotina da escola em dias de aplicação de provas. 

6.2.10 (   ) Outros. 

 

6.3 - As avaliações externas contribuem com o trabalho docente? 

6.3.1 (   ) Não.     6.3.2 (   ) Sim. 

 

6.4 - Se sim, quais são essas contribuições das avaliações externas?  

6.4.1 (   ) Premiar professor. 

6.4.2 (   ) Premiar aluno. 

6.4.3 (   ) Comparar Unidades Escolares. 

6.4.4 (   ) Acompanhar o desempenho das turmas. 

6.4.5 (   ) Informar comunidade sobre o desempenho da escola. 

6.4.6 (   ) Melhorar o trabalho pedagógico. 

6.4.7 (   ) Não contribui para o trabalho da gestão. 

 

6.5 - Acha possível comparar resultados das avaliações externas com os resultados das 

avaliações que pratica em sala de aula?  

6.5.1 (   ) Não.                      6.5.2 (   ) Sim. 

 

6.6 - Em sua escola são desenvolvidas ações com base nos resultados das avaliações externas?  

6.6.1 (   ) Não.      6.6.2 (   ) Sim. 
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6.7 - Se sim, quais ações são desenvolvidas? 

6.7.1  (   ) Premiar o aluno. 

6.7.2  (   ) Premiar professor. 

6.7.3  (   ) Criar oficinas (Jornadas Pedagógicas). 

6.7.4  (   ) Repensar/alterar PPP. 

6.7.5  (   ) Reforço escolar. 

6.7.6  (   ) Recuperação paralela. 

6.7.7  (   ) Realização de simulados para preparar os alunos. 

6.7.8  (   ) Replanejamento curricular. 

6.7.9  (   ) Estipular metas de trabalho. 

6.7.10 (   ) Fazer acompanhamento pedagógico com base no desempenho. 

6.7.11 (   ) Formar/capacitar gestores e professores. 

6.7.12 (   ) Criar estratégias que diminuam a reprovação. 

6.7.13 (   ) Alterar o currículo. 

6.7.14 (   ) Preparar simulados. 

6.7.15 (   ) Reformular planos de ensino. 

6.7.16 (   ) Reformular planos de aula. 

6.7.17 (   ) Montar/discutir PEA. 

6.7.18 (   ) Aderir a programas do MEC.  

6.7.19 (   ) Outros. 

 

6.8 - Quais desses fatores interferem nos resultados das avaliações externas na sua opinião?  

(Marque quantas quiser) 

6.8.1 (   ) Infra-estrutura física. 

6.8.2 (   ) Recursos financeiros. 

6.8.3 (   ) Materiais pedagógicos. 

6.8.4 (   ) Currículo escolar.  

6.8.5 (   ) Planejamento. 

6.8.6 (   ) Data de aplicação da prova. 

6.8.7 (   ) Formação professores. 

6.8.8 (   ) Falta de professores. 

6.8.9 (   ) Quantidade de avaliações 

 

Bloco 5: Desafios e tensões anunciados pela literatura sobre as avaliações externas. 

 

Diferenças de rendimento 
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7.1 - A escola realiza algum trabalho visando reduzir diferenças de desempenho entre os 

alunos, promovendo uma maior igualdade de resultados?  

7.1.1 (   ) Não.         7.1.2 (   ) Sim. 

 

7.2 - Na sua escola, há ações voltadas para combater reprovação e abandono?  

7.2.1 (   ) Não.         7.2.2 (   ) Sim. 

 

7.3 - Se sim, quais ações são voltadas para combater reprovação e abandono?  

7.3.1 (   ) Reforço no contra turno. 

7.3.2 (   ) Reforço em horário paralelo. 

7.3.3 (   ) Reposição de aulas. 

7.3.4 (   ) Controle de faltas. 

7.3.5 (   ) Apoio do Conselho Tutelar. 

7.3.6 (   ) Flexibilização dos prazos para recebimento de trabalhos. 

7.3.7 (   ) Convocação de pais. 

 

7.4 - Você percebe se há diferenças entre os resultados das avaliações externas e as avaliações 

que os professores realizam?  

7.4.1 (   ) Sim, há diferenças. 

7.4.2 (   ) Não há diferenças. 

7.4.3 (   ) Não comparo. 

 

7.5 - Se sim, o que justificaria essas diferenças entre os resultados? 

7.5.1  (   ) Comportamento (Indisciplina). 

7.5.2  (   ) Inteligência. 

7.5.3  (   ) Interesse e participação dos alunos. 

7.5.4  (   ) Necessidades Educacionais Especiais. 

7.5.5  (   ) Formato das provas. 

7.5.6  (   ) Conteúdos dos testes. 

7.5.7  (   ) Critérios diferentes. 

7.5.8  (   ) Nível sócio-econômico. 

7.5.9  (   ) Frequência do aluno. 

7.5.10 (   ) Subjetividade da correção do professor.  

7.5.11 (   ) Dificuldades do professor em desenvolver instrumentos (provas). 

7.5.12 (   ) Tipo de prova. 

7.5.13 (   ) Tipo de questões. 
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7.5.14 (   ) Avaliação externa não considera especificidade do aluno como o professor. 

7.5.15 (   ) Critérios utilizados pelo professor são diferentes dos critérios das avaliações 

externas. 

7.5.16 (   ) A avaliação interna retrata melhor o que o aluno sabe. 

7.5.16 (   ) Impossibilidade de correção pelo professor. 

7.5.17 (   ) Outros. 

 

Aprofundamentos sobre o Ideb 

8.1 - Você sabe o que é o Ideb?  

8.1.1 (   ) Não.    8.1.2 (   ) Sim. 

 

8.2 - Você conhece o valor do Ideb de sua escola?  

8.2.1 (   ) Não.    8.2.2 (   ) Sim. 

 

Formação em avaliações externas e internas 

9.1 - Você acha que seria interessante uma formação específica em avaliação? 

9.1.1 (   ) Não.    9.1.2 (   ) Sim. 

 

9.2 - Se sim, o que deveria ser abordado nessa formação em avaliação? 

Em avaliação interna: 

9.2.1  (   ) Elaboração de instrumentos de avaliação (provas). 

9.2.2  (   ) Elaboração de outros tipos de instrumentos de avaliação. 

9.2.3  (   ) Construção de itens de múltipla escolha e itens de resposta construída. 

9.2.4  (   ) Definição de critérios de avaliação. 

9.2.5  (   ) Diversificar o grau de dificuldade dos itens ou das questões elaboradas. 

9.2.6  (   ) Práticas de avaliação para alunos com NEE. 

9.2.7  (   ) Instrumentos de avaliação para alunos com NEE. 

9.2.8  (   ) Critérios de avaliação interna. 

9.2.9  (   ) Práticas de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

9.2.10 (   ) Conceito de habilidade e competência. 

 

Em avaliação externa: 

9.2.11 (   ) Matriz de Referência – ou Matriz de Avaliação – das provas. 

9.2.12 (   ) Interpretação pedagógica da escala de proficiência. 

9.2.13 (   )Saeb. 

9.2.14 (   ) Indicadores de qualidade (Ideb). 
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9.2.15 (   ) Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

9.2.16 (   ) Teoria Clássica dos Testes (TCT). 

9.2.17 (   ) Distratores. 

9.2.18 (   ) Descritores. 

9.2.19 (   ) Diferença dos objetivos das avaliações externas e internas. 
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PARTE 3 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

“Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações” 

 

Prezado(a) professor(a), 

Este questionário é uma continuidade do anterior relacionado à pesquisa de doutorado 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (FEUSP), sob nossa responsabilidade.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (Aluna de Pós-Graduação da FEUSP) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da FEUSP)  

 

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o sujeito acompanhe as perguntas durante a 

entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 

 

 

Bloco 6: Grau de conhecimento sobre avaliações internas. 

Formação para avaliar 

9.3 - Em sua formação inicial, houve alguma disciplina sobre avaliação?  

9.3.1 (   ) Não.        9.3.2 (   ) Sim. 

  

9.4 - Onde aprendeu a avaliar? 

9.4.1 (   ) Com outros professores 



211 

 

9.4.2 (   ) Na prática diária. 

9.4.3 (   ) Com orientações da coordenação pedagógica da escola. 

9.4.4 (   ) Com a experiência enquanto sujeito avaliado. 

9.4.5 (   ) Na graduação. 

9.4.6 (   ) Em curso de avaliação. 

9.4.7 (   ) Outros meios. 

 

9.5 - O que mais influencia sua prática avaliativa? 

9.5.1 (   ) Formação docente. 

9.5.2 (   ) Formação em avaliação. 

9.5.3 (   ) Tempo de magistério. 

9.5.4 (   ) Experiência em sala de aula. 

9.5.5 (   ) Orientações da Coordenadora Pedagógica. 

9.5.6 (   ) Vivência como sujeito avaliado. 

9.5.7 (   ) O conhecimento da turma. 

9.5.8(   ) Outros. 

 

9.6 - Avalie sua formação acadêmica quanto ao aspecto "Métodos de avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem". 

9.6.1 (   ) Ruim. 

9.6.2 (   ) Regular. 

9.6.3 (   ) Bom. 

9.6.4 (   ) Ótima. 

 

9.7 – Você acha que seria interessante uma formação específica em avaliação na preparação 

de professores?  

9.7.1 (   ) Não.        9.7.2 (   ) Sim. 

 

9.8.1 - Se sim, o que deveria ser abordado na formação de professores em avaliação? 

9.8.1 (   ) Desenvolvimento de instrumentos de avaliação. 

9.8.2 (   ) Definição de critérios de avaliação. 

9.8.3 (   ) Como elaborar boas perguntas sobre os conteúdos abordados. 

9.8.4 (   ) Diversificar o grau de dificuldade dos itens ou das questões elaboradas.   

9.8.5 (   ) Desenvolvimento de instrumentos. 

9.8.6 (   ) Avaliação de alunos com NEE. 

9.8.7 (   ) Outros. 
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9.9 - Avaliar é difícil?  

9.9.1 (   ) Não.           9.9.2 (   ) Sim. 

 

9.10 - Se sim, porque acha difícil avaliar? 

9.10.3  (   ) Não conheço o aluno. 

9.10.4  (   ) Sou nova na escola. 

9.10.5  (   ) Sou recém formada. 

9.10.6  (   ) Não tive formação em avaliação. 

9.10.7  (   ) Sou nova na RME. 

9.10.8  (   ) Tenho muitos alunos. 

9.10.9  (   ) Sala heterogênea. 

9.10.10 (   ) Avaliação externa já avalia. 

9.10.11 (   ) Estou há muito tempo na RME. 

9.10.12 (   ) Conheço os alunos. 

9.10.13 (   ) Fiz cursos. 

9.10.14 (   ) Diferentes níveis de aprendizagem. 

 

Práticas avaliativas 

10.1–Como você avalia seus alunos?  

10.1.1 (   ) Prova mensais/bimestrais. 

10.1.2 (   ) Chamada oral. 

10.1.3 (   ) Atividade em casa. 

10.1.4 (   ) Atividade em sala de aula. 

10.1.5 (   ) Observação. 

10.1.6 (   ) Comportamento. 

10.1.7 (   ) Assiduidade. 

10.1.8 (   ) Interesse pelos estudos. 

 

10.2 - Como você desenvolve um instrumento de avaliação? 

10.2.1  (   ) Pesquisa na internet. 

10.2.2  (   ) Livros didáticos. 

10.2.3  (   ) Utilizo as atividades de sala de aula. 

10.2.4  (   ) Com base na Matriz de Referência. 

10.2.5  (   ) Por troca de experiências com outros professores. 

10.2.6  (   ) Outros. 
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10.3 - Quais são os fatores que dificultam a prática avaliativa? 

10.3.1  (   ) Desinteresse dos alunos. 

10.3.2  (   ) Indisciplina. 

10.3.3  (   ) Classes heterogêneas. 

10.3.4  (   ) Classes superlotadas. 

10.3.5  (   ) A diversidade de critérios entre os professores. 

10.3.6  (   ) Orientações da SME. 

10.3.7  (   ) Pressão das avaliações externas. 

 

Em relação às práticas de avaliação: 

 Nunca ou 

raramente 

Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Sempre 

10.4 - Esclareço os alunos quanto aos 

métodos de avaliação utilizados na escola. 

    

10.5 - Informo os alunos sobre os critérios 

de avaliação 

    

10.6 - Acho que os alunos devem ser 

informados sobre os critérios de avaliação. 

    

10.7 - Discuto os resultados das 

avaliações externas. 

    

10.8 - Aplico provas e testes na sala de 

aula. 

    

10.9 - Discuto com os alunos os resultados 

das provas e testes. 

    

10.10 - Retomo com a turma as 

habilidades não desenvolvidas 

    

10.11 - Retomo as habilidades não 

desenvolvidas com os alunos que 

apresentaram dificuldades. 

    

10.12- Construo as provas (ou os 

instrumentos de avaliação) em função do 

nível dos alunos de minha classe. 

    

10.13- Meus critérios de avaliação variam 

de ano para ano em função do nível dos 

alunos de minha classe. 

    

10.14 - Considero os resultados das 

avaliações dos meus alunos para ajustar os 

critérios de avaliação. 
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Bloco 7: Concepções sobre avaliações internas. 

Concepções sobre avaliação interna (ou da aprendizagem) 

11.1 - Como você acha que deveria ser composta a nota de um aluno? 

11.1.1  (   ) Desempenho. 

11.1.2  (   ) Comportamento. 

11.1.3  (   ) Participação. 

11.1.4  (   ) Presença. 

11.1.5  (   ) Número de faltas. 

 

11.2 - Qual(is) instrumento(s) de avaliação melhor avalia(m) o aluno? 

11.2.1 (   ) Prova. 

11.2.2 (   ) Roda de Conversa. 

11.2.3 (   ) Debates. 

11.2.4 (   ) Projetos. 

11.2.4 (   ) Produção de texto. 

11.2.5 (   ) Chamada oral. 

 

11.3 – Para quê você avalia? 

11.3.1 (   ) Atribuir nota. 

11.3.2 (   ) Promover/reter. 

11.3.3 (   ) Reorientar a prática. 

11.3.4 (   ) Acompanhar o desenvolvimento dos alunos. 

11.3.5 (   ) Reorganizar plano de ensino. 

11.3.6 (   ) Verificar se o aluno aprendeu o que ensinei. 

11.3.7 (   ) Separar a turma por nível de aprendizagem. 

11.3.8 (   ) Montar novas turmas para o próximo ano. 

 

Posição dos docentes frente à retenção 

A propósito da retenção: 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

totalmente 

12.1 - É necessária se o aluno não 

atingiu a média. 
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12.2 - É uma oportunidade de 

reaprendizagem. 

    

12.3 - Traz ganhos se o aluno não 

aprendeu o que devia. 

    

12.4 - Traz mais perdas que 

ganhos independente da situação. 

    

12.5 - É preferível se tenho 

dúvidas se o aluno aprendeu. 

    

12.6 - Saber qual será o professor 

que trabalhará com a turma no 

ano seguinte influencia minha 

decisão de aprovar ou reter o 

aluno. 

    

12.7 - A escola tem critérios 

claros em relação à reprovação. 
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APÊNDICE L – Entrevista em profundidade com professores 

 

Questionário de perfil dos respondentes 

Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações pessoais 

1. IDADE 

1.1 (   ) Até 24 anos.  

1.2 (   ) De 25 a 29 anos.  

1.3 (   ) De 30 a 39 anos.  

1.4 (   ) De 40 a 49 anos.  

1.5 (   ) De 50 a 54 anos.  

1.6 (   ) 55 anos ou mais.  

 

Formação dos Professores  

2. QUAL A SUA FORMAÇÃO?  

2.1 (   ) Ensino Superior  

2.2 (   ) Ensino Superior  

2.3 (   ) Lato Sensu. 

2.4 (   ) Mestrado. 

2.5 (   ) Doutorado. 

 

3. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ OBTEVE O NÍVEL MAIS ALTO DE ESCOLARIDADE?  

3.1 (   ) Há 2 anos ou menos.  

3.2 (   ) De 3 a 7 anos.  

3.3 (   ) De 8 a 14 anos.  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 

 

Nome:________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

Escola:________________________________________________________________ 

Função:__________________________________________________________ 

Data:____/____/________  
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3.4 (   )  De 15 a 20 anos.  

3.5 (   ) Há mais de 20 anos.  

 

4. EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO VOCÊ FEZ O CURSO SUPERIOR? SE VOCÊ 

ESTUDOU EM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO, ASSINALE AQUELA EM QUE OBTEVE 

O SEU TÍTULO PROFISSIONAL.  

4.1 (   ) Pública federal.  

4.2 (   )  Pública estadual.  

4.3 (   ) Pública municipal.  

4.4 (   ) Privada. 

 

5. DE QUE FORMA VOCÊ REALIZOU O CURSO SUPERIOR?  

5.1 (   ) Presencial.  

5.2 (   ) Semi-presencial.  

5.3 (   ) À distância.  

 

6. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

EM AVALIAÇÃO (ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ETC.) NOS 

ÚLTIMOS DOIS ANOS?  SE NÃO, PULE PARA A QUESTÃO 8 

6.1 (   ) Sim, em Avaliação da Aprendizagem.  

6.2 (   ) Sim, em Avaliação Externa. 

6.3 (   ) Não. 

 

7. SE SIM, QUAL INSTITUIÇÃO PROMOVEU ESSA CAPACITAÇÃO?  

7.1 (   ) Secretaria de Educação do Estado. 

7.2 (   ) Secretaria Municipal de Educação. 

7.3 (   )  Ministério da Educação. 

7.4 (   ) DRE. 

7.5 (   ) Universidade. 

7.6 (   ) Outros órgãos. 

 

8. SE VOCÊ NÃO PARTICIPA DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS, 

ASSINALE O MOTIVO?  

8.1 (   ) Não tenho tempo.  

8.2 (   ) O formato dos cursos não me atrai.  

8.3 (   ) Já fiz um número de cursos suficiente ao longo da minha carreira.  

8.4 (   ) Os cursos oferecidos não contribuem para o exercício da minha função.  
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8.5 (   ) Outras razões. 

 

Experiências profissionais  

Experiências profissionais 
Menos 

de 2 anos 

De 2 a 

4 anos 

De 5 a 

10 

anos 

De 11 

a 15 

anos 

Há 

mais 

de 15 

anos 

9. Há quantos anos você trabalha em 

educação? 

     

10. Há quanto tempo você trabalha 

nesta escola? 

     

11. Quanto tempo exerce atividade 

docente na Rede Municipal de 

Educação? 

     

 

12. ALÉM DA FUNÇÃO EXERCIDA NESTA ESCOLA, VOCÊ EXERCE OUTRA 

ATIVIDADE REMUNERADA? 

12.1 (   ) Sim, na área de Educação.  

12.2 (   )  Sim, na área de Educação da Rede Particular.  

12.3 (   ) Sim, fora da área de Educação.  

12.4 (   ) Não.  

 

13. VOCÊ ATUA COMO PROFESSOR DE:  

13.1 (   ) Educação infantil.  

13.2 (   ) Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).  

13.3 (   ) Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).  

13.4 (   ) Ensino Fundamental I e II.  

13.5 (   ) EJA - Ensino Fundamental (anos iniciais).  

13.6 (   ) EJA - Ensino Fundamental (anos finais). 
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PARTE 1 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

“Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações” 

 

Prezado(a) Professor(a), 

O questionário que você está recebendo tem a finalidade de coletar dados para pesquisa 

de doutorado vinculada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (Feusp), sob nossa responsabilidade. A investigação visa captar 

quais são os conhecimentos que os professores mobilizam para avaliar e como estão se 

apropriando das avaliações externas com vistas às avaliações realizadas em sala de aula.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (aluna de pós-graduação da Feusp) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da Feusp)  

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o sujeito acompanhe as perguntas durante a 

entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 
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PARTE 1 – ENTREVISTA INDIVIDUAL COM CADA PROFESSOR 

 

Bloco 1: Conhecimento sobre avaliações externas e seus resultados 

1.1 - Quais as avaliações externas que você conhece? 

1.1.1 (   ) Pisa. 1.1.7  (   ) Prova São Paulo. 

1.1.2 (   ) Saeb/ Prova Brasil. 1.1.8  (   ) Prova da Cidade. 

1.1.3 (   ) Ideb. 1.1.9  (   ) Prova Mais Educação. 

1.1.4 (   ) Indique. 1.1.10 (   ) Simave. 

1.1.5 (   ) Idesp. 1.1.11 (   ) Saepe. 

1.1.3 (   ) Saresp. 1.1.12 (   ) Saveal. 

1.1.4 (   ) Enem. 1.1.13 (   ) Spaece. 

1.1.5 (   ) ANA. 1.1.14 (   ) Sabe. 

1.1.6 (   ) Provinha Brasil. 1.1.15 (   ) Outros. 

 

Utilize o quadro para responder as questões 1.2 e 1.3 

Avaliações 

1.2 Quais avaliações externas 

foram aplicadas aos alunos de 

sua escola nos últimos cinco 

anos? 

1.3 Para você, os resultados 

de qual avaliação externa 

mais afeta o trabalho da 

escola? 

Pisa. 1.2.1 (   ) 1.3.1  (   ) 

Saeb/ Prova Brasil. 1.2.2 (   ) 1.3.2  (   ) 

Saresp. 1.2.3 (   ) 1.3.3  (   ) 

Enem. 1.2.4 (   )  1.3.4  (   )  

ANA. 1.2.5 (   ) 1.3.5  (   ) 

Provinha Brasil. 1.2.6 (   ) 1.3.6  (   ) 

Prova São Paulo. 1.2.7 (   ) 1.3.7  (   ) 

Prova da Cidade. 1.2.8 (   ) 1.3.8  (   ) 

Prova Mais Educação. 1.2.9 (   ) 1.3.9  (   ) 

Simave. 1.2.10 (   ) 1.3.10 (   ) 

Saepe. 1.2.11 (   ) 1.3.11 (   ) 

Saveal. 1.2.12 (   ) 1.3.12 (   ) 

Spaece. 1.2.13 (   )  1.3.13 (   ) 

Sabe. 1.2.14 (   ) 1.3.14 (   ) 
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Outros. 1.2.15 (   ) 1.3.15 (   ) 

Nenhuma. 1.2.16 (   ) 1.3.16 (   ) 

 

1.4 - Marque um “X” na frequência com que essas avaliações externas acontecem? 

Avaliações Bimestral Semestral Anual Bianual Não sei 

1.4.1 Pisa. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.2 Saeb/ Prova Brasil. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.3 Saresp. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.4 Enem. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.5 ANA. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.6 Provinha Brasil. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.7 Prova São Paulo. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.8 Prova da Cidade. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.9 Prova Mais Educação. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.10 Simave. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.11 Saepe. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.12 Saveal. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.13 Spaece. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.14 Sabe. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.15 Outros. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

1.5 - Por qual meio você toma conhecimento dos resultados das avaliações externas?  

Orientações : 

1.5.1  (   ) Portal do MEC/Inep ou da Secretaria. 

1.5.2  (   ) Material específico do MEC/Inep ou da Secretaria. 

1.5.3  (   ) Mídia (Jornal/Revista/Rádio/TV). 

1.5.4  (   ) Reunião Pedagógica. 

1.5.5  (   ) DRE. 

1.5.6  (   ) Relatório Pedagógico. 

1.5.7  (   ) Reuniões ou oficinas promovidas pela SME. 

1.5.8  (   ) Pela coordenaçãopedagógica. 

1.5.9  (   ) Outros professores. 

1.5.10 (   ) Reuniões na SEESP - Diretoria Ensino. 

1.5.11 (   ) Outros. 

1.5.12 (   )Não toma conhecimento. 
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Características das avaliações externas 

 Não Sim 

2.1 Conhece a escala de proficiência do Saeb?    

2.2 Sabe o que são descritores?   

2.3 Utiliza descritores para desenvolver suas provas?   

2.4 Utiliza as avaliações externas para elaboração de seus instrumentos?   

2.5 Sabe o que são distratores?    

2.6 Conhece a função dos distratores?   

2.7 Considera que os professores são preparados para trabalhar com os 

dados levantados pelas avaliações externas? 

  

2.8 A equipe gestora estimula o uso das avaliações externas para 

elaboração de instrumentos de avaliação? 

  

 

2.9 - Conhece as Matrizes de Referência de alguma avaliação externa?  

2.9.1 (   ) Não.   2.9.2 (   ) Sim. 

 

2.10 - Se sim, qual(is) Matriz(es) de Referência de avaliação externa conhece? 

2.10.1 (   ) Matriz Saeb. 

2.10.2 (   ) Matriz da Prova São Paulo. 

2.10.3 (   ) Matriz Saresp. 

2.10.4 (   ) Outra. 

 

Bloco 2: Percepções sobre o modo como a escola interage com as políticas de avaliação 

3.1 - Você considera as avaliações externas como: (Marque quantas quiser) 

3.1.1 (   ) Um importante instrumento diagnóstico de auxílio à escola.  

3.1.2 (   ) Um instrumento desnecessário por já haver avaliações na escola.  

3.1.3 (   ) Um instrumento que ajuda a melhoria da qualidade da educação a partir da 

comparação entre  resultados de outras escolas.  

3.1.4 (   ) Uma ação externa que interfere no calendário escolar, causando transtornos e 

alterações na rotina da escola.  

3.1.5 (   ) Um instrumento que agrega outras intencionalidades, além de avaliar o aluno.  

3.1.6 (   ) Outros. 

 

3.2 - Você se posiciona favorável ou contra as políticas de avaliação externa? Por quê?  
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3.3 - Liste três pontos positivos das avaliações externas que sua escola participa, conforme seu 

entendimento. 

3.4 - Liste três pontos negativos das avaliações externas que sua escola participa, conforme seu 

entendimento. 

 

3.5 - Aponte aspectos ou mudanças, caso existam, que você gostaria que fossem efetuadas nas 

avaliações externas. 

 

Resultados das avaliações externas 

4.1 - A quais fatores você atribui os resultados obtidos pela sua escola nas avaliações externas? 

 

4.2 - Qual a sua responsabilidade pelos resultados dos alunos nas avaliações externas? 

 

4.3 - A escola informa os alunos sobre os resultados das avaliações externas? 

4.3.1 (   ) Não.    4.3.2 (   ) Sim. 

 

4.4 - Em sua opinião, o desempenho dos alunos se deve a quê? 

Orientações: 

4.4.1  (   ) À gestão escolar. 

4.4.2  (   ) Ao trabalho docente. 

4.4.3  (   ) Aos próprios alunos. 

4.4.4  (   ) Aos pais. 

4.4.5  (   ) À relação entre os profissionais da unidade escolar.  

4.4.6  (   ) Às condições de vida dos alunos. 

4.4.7  (   ) À sociedade. 

4.4.8  (   ) À qualidade do ensino. 

4.4.9  (   ) À política educacional do município. 

 

4.5 - Marque quem ou o que você considera que seja avaliado através do desempenho dos 

alunos nas avaliações externas.  

4.5.1  (   ) Escola. 

4.5.2  (   ) Diretor. 

4.5.3  (   ) Coordenador Pedagógico. 

4.5.4  (   ) Professores. 

4.5.5  (   ) Os próprios alunos. 

4.5.6  (   ) Família. 

4.5.7  (   ) O Governo. 
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4.5.8  (   ) Redes de ensino. 

4.5.9  (   ) Aprendizagem. 

4.5.10 (   ) Ensino. 

4.5.11 (   ) Outros. 

 

Bloco 3: Apropriação dos resultados das avaliações externas 

5.1 - A equipe gestora tem divulgado os resultados das avaliações externas? 

5.1.1 (   ) Não.             5.1.2 (   ) Sim. 

 

5.2 – Se sim, de que forma? 

Orientações: 

5.2.1 (   ) JEIF. 

5.2.2 (   ) Reuniões pedagógicas. 

5.2.3 (   ) Reuniões de planejamento. 

5.2.3 (   ) Circular interna. 

5.2.4 (   ) Oficinas (Jornadas Pedagógicas). 

5.2.5 (   ) Reuniões de pais. 

5.2.6 (   ) Conselho escolar. 

 

5.3 - Os professores usam os resultados das avaliações externas? 

5.3.1 (   ) Não.    5.3.2 (   ) Sim. 

 

5.4 - Você considera que o uso dos resultados das avaliações externas pelosprofessores pode 

ser melhorado? 

5.4.1 (   ) Não.       5.4.2 (   ) Sim. 

 

5.5 - Se sim, como?  

Orientações: 

5.5.1 (   ) Mais tempo para discussão/reflexão sobre os resultados. 

5.5.2 (   ) Simplificação dos materiais de divulgação dos resultados. 

5.5.3 (   ) Cursos de interpretação dos resultados. 

5.5.4 (   ) Apoio especializado da SME. 

5.5.5 (   ) Agilidade na divulgação dos resultados das avaliações. 

5.5.6 (   ) Maior envolvimento da equipe gestora. 
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5.6 - A coordenação pedagógica desenvolve algum trabalho de acompanhamento das ações do 

professor? 

5.6.1 (   ) Não.     5.6.2 (   ) Sim. 

5.7 - Se sim, que tipo de ações? 

Orientações: 

5.7.1 (   ) Observação de suas aulas. 

5.7.2 (   ) Instruções individuais. 

5.7.3 (   ) Planejamento. 

5.7.4 (   ) Fornecimento de material pedagógico. 

5.7.5 (   ) Fornecimento de atividades diferenciadas. 

 

5.8 - Em sua opinião, o que move tais ações de acompanhamento por parte da coordenação 

pedagógica? 

Orientações: 

5.8.1 (   ) Exigência da direção da Escola. 

5.8.2 (   ) Orientações da SME. 

5.8.3 (   ) Resultados das avaliações externas. 

5.8.4 (   ) Outros. 

 

5.9 - A SME e/ou seus órgãos intermediários te(ê)m desenvolvido algum trabalho com os 

resultados das avaliações externas nas escolas?  

5.9.1 (   ) Não.     5.9.2 (   ) Sim. 

 

5.10 - Se sim, como? 

Orientações: 

5.10.1 (   ) Divulgação e distribuição de materiais informativos.  

5.10.2 (   ) Leitura e interpretação dos resultados. 

5.10.3 (   ) Proposições de ações pedagógicas e orientações de encaminhamentos. 

5.10.4 (   ) Reuniões com a Diretoria Regional de Educação (DRE). 

5.10.5 (   ) Produção de material específico para aulas. 

5.10.6 (   ) Outros. 

 

5.11 - Você já acessou o site do Inep para comparar resultados de sua escola? 

5.11.1 (   ) Sim, para os resultados do Ideb. 

5.11.2 (   ) Sim, para os resultados da Prova Brasil. 

5.11.3 (   ) Não, nunca acessei. 
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PARTE 2 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

"Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações" 

 

Prezado(a) Professor(a),  

Este questionário que você está recebendo é uma continuidade do anterior relacionado 

à pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo (Feusp), sob nossa responsabilidade.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (aluna de pós-graduação da Feusp) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da Feusp)  

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o sujeito acompanhe as perguntas durante a 

entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 

 

  



227 

 

PARTE 2 – ENTREVISTA INDIVIDUAL COM CADA PROFESSOR 

 

Bloco 4: Formas de usos das avaliações externas. 

 

6.1 - As avaliações externas têm influenciado a organização do trabalho da escola em que 

você atua?  

6.1.1 (   ) Não.      6.1.2 (   ) Sim. 

 

6.2 - Se sim, o que elas influenciam? 

 

6.3 - As avaliações externas contribuem com o trabalho docente? 

6.3.1 (   ) Não.     6.3.2 (   ) Sim. 

 

6.4 - Se sim, quais são essas contribuições das avaliações externas?  

 

6.5 - Acha possível comparar resultados das avaliações externas com os resultados das 

avaliações que pratica em sala de aula?  

6.5.1 (   ) Não.                      6.5.2 (   ) Sim. 

 

6.6 - E quais são as dificuldades para se articular resultados das avaliações externas com o 

trabalho realizado na sala de aula? 

 

6.7 – Como você gostaria que os resultados das avaliações externas fossem divulgados? 

 

6.8 - Em sua escola são desenvolvidas ações com base nos resultados das avaliações externas?  

6.8.1 (   ) Não.      6.8.2 (   ) Sim. 

 

6.9 - Se sim, quais ações são desenvolvidas?  

 

6.10 - Quais desses fatores interferem nos resultados das avaliações externas na sua opinião?   

6.10.1 (   ) Infra-estrutura física. 

6.10.2 (   ) Recursos financeiros. 

6.10.3 (   ) Materiais pedagógicos. 

6.10.4 (   ) Currículo escolar.  

6.10.5 (   ) Planejamento. 

6.10.6 (   ) Data de aplicação da prova. 

6.10.7 (   ) Formação professores. 

6.10.8 (   ) Falta de professores. 
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6.10.9 (   ) Quantidade de avaliações. 

 

Bloco 5: Desafios e tensões anunciados pela literatura sobre as avaliações externas. 

Diferenças de rendimento 

7.1 - A escola realiza algum trabalho visando reduzir diferenças de desempenho entre os 

alunos, promovendo uma maior igualdade de resultados? 

7.1.1 (   ) Não.         7.1.2 (   ) Sim. 

 

7.2 – Se sim, que tipo de trabalho? 

 

 

7.3 - Na sua escola, há ações voltadas para combater reprovação e abandono?  

7.3.1 (   ) Não.         7.3.2 (   ) Sim. 

 

7.4 - Se sim, quais ações são voltadas para combater reprovação e abandono?  

 

7.5 - Você percebe se há diferenças entre os resultados das avaliações externas e as avaliações 

que os professores realizam?  

 

7.6 – Se sim, o que justificaria essas diferenças entre os resultados? 

 

7.7 - Avaliação externa é necessária? Justifique sua resposta. 

 

Aprofundamentos sobre o Ideb 

8.1 - Você sabe o que é o Ideb?  

8.1.1 (   ) Não.    8.1.2 (   ) Sim. 

 

8.2 - Você conhece o valor do Ideb de sua escola?  

8.2.1 (   ) Não.    8.2.2 (   ) Sim. 

 

Formação em avaliações externas e internas 

9.1 - Você acha que seria interessante uma formação específica em avaliação? 

9.1.1 (   ) Não.    9.1.2 (   ) Sim. 

 

9.2 - Se sim, o que deveria ser abordado nessa formação em avaliação?  

Em avaliação interna: 

9.2.1  (   ) Elaboração de instrumentos de avaliação (provas). 
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9.2.2  (   ) Elaboração de outros tipos de instrumentos de avaliação. 

9.2.3  (   ) Construção de itens de múltipla escolha e itens de resposta construída. 

9.2.4  (   ) Definição de critérios de avaliação. 

9.2.5  (   ) Diversificar o grau de dificuldade dos itens ou das questões elaboradas. 

9.2.6  (   ) Práticas de avaliação para alunos com NEE. 

9.2.7  (   ) Instrumentos de avaliação para alunos com NEE. 

9.2.8  (   ) Critérios de avaliação interna. 

9.2.9  (   ) Práticas de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

9.2.10 (   ) Conceito de habilidade e competência. 

 

Em avaliação externa: 

9.2.11 (   ) Matriz de Referência – ou Matriz de Avaliação – das provas. 

9.2.12 (   ) Interpretação pedagógica da escala de proficiência. 

9.2.13 (   ) Saeb. 

9.2.14 (   ) Indicadores de qualidade (Ideb). 

9.2.15 (  ) Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

9.2.16 (   ) Teoria Clássica dos Testes (TCT). 

9.2.17 (   ) Distratores. 

9.2. 18 (   ) Descritores. 

9.2.19 (   ) Diferença dos objetivos das avaliações externas e internas. 
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PARTE 3 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

“Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações” 

 

Prezado(a) professor(a), 

Este questionário é uma continuidade do anterior relacionado à pesquisa de doutorado 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (FEUSP), sob nossa responsabilidade.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (Aluna de Pós-Graduação da FEUSP) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da FEUSP)  

 

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o sujeito acompanhe as perguntas durante a 

entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 
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PARTE 3 – ENTREVISTA INDIVIDUAL COM CADA PROFESSOR 

 

Bloco 6: Grau de conhecimento sobre avaliações internas. 

Formação para avaliar 

10.1 - Em sua formação inicial, houve alguma disciplina sobre avaliação?  

10.1.1 (   ) Não.        10.1.2 (   ) Sim. 

 

10.2 - Onde aprendeu a avaliar? 

 

10.3 - O que mais influencia sua prática avaliativa? 

 

10.4 - Avalie sua formação acadêmica quanto ao aspecto "Métodos de avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem". 

10.4.1 (   ) Ruim. 

10.4.2 (   ) Regular. 

10.4.3 (   ) Bom. 

10.4.4 (   ) Ótima. 

 

10.5 – Você acha que seria interessante uma formação específica em avaliação na preparação 

de professores? 

10.5.1 (   ) Não.        10.5.2 (   ) Sim. 

 

 10.6.1 Se sim, o que deveria ser abordado na formação de professores em avaliação? 

 

10.7 - Avaliar é difícil?  

10.7.1 (   ) Não.           10.7.2 (   ) Sim. 

 

10.8 - Se sim, por que acha difícil avaliar? 

 

Práticas avaliativas 

11.1 – Como você avalia seus alunos?  

 

11.2 - Como você desenvolve um instrumento de avaliação? 

 

11.3 - Quais são os fatores que dificultam a prática avaliativa? 
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Em relação às práticas de avaliação: 

 Nunca ou 

raramente 

Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Sempre 

12.1 - Esclareço os alunos quanto aos 

métodos de avaliação utilizados na 

escola. 

    

12.2 - Informo os alunos sobre os 

critérios de avaliação 

    

12.3 - Acho que os alunos devem ser 

informados sobre os critérios de 

avaliação. 

    

12.4 - Discuto os resultados das 

avaliações externas. 

    

12.5 - Aplico provas e testes na sala de 

aula. 

    

12.6 - Discuto com os alunos os 

resultados das provas e testes. 

    

12.7 - Retomo com a turma as 

habilidades não desenvolvidas 

    

12.8 - Retomo as habilidades não 

desenvolvidas com os alunos que 

apresentaram dificuldades. 

    

12.9 - Construo as provas (ou os 

instrumentos de avaliação) em função do 

nível dos alunos de minha classe. 

    

12.10- Meus critérios de avaliação 

variam de ano para ano em função do 

nível dos alunos de minha classe. 

    

12.11 - Considero os resultados das 

avaliações dos meus alunos para ajustar 

os critérios de avaliação. 

    

 

 Bloco 7: Concepções sobre avaliações internas. 

Concepções sobre avaliação interna (ou da aprendizagem) 

13.1 - Como você acha que deveria ser composta a nota de um aluno? 

13.1.1  (   ) Desempenho. 

13.1.2  (   ) Comportamento. 

13.1.3  (   ) Participação. 

13.1.4  (   ) Presença. 

13.1.5  (   ) Número de faltas. 
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13.2 - Qual(is) instrumento(s) de avaliação melhor avalia(m) o aluno? 

 

13.3 – Para quê você avalia?  

 

Posição dos docentes frente à retenção 

A propósito da retenção: 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

totalmente 

14.1 - É necessária se o aluno não 

atingiu a média. 

    

14.2 - É uma oportunidade de 

reaprendizagem. 

    

14.3 - Traz ganhos se o aluno não 

aprendeu o que devia. 

    

14.4 - Traz mais perdas que 

ganhos independente da situação. 

    

14.5 - É preferível se tenho 

dúvidas se o aluno aprendeu. 

    

14.6 - Saber qual será o professor 

que trabalhará com a turma no 

ano seguinte influencia minha 

decisão de aprovar ou reter o 

aluno. 

    

14.7 - A escola tem critérios 

claros em relação à reprovação. 
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APÊNDICE M - Questionário de equipe gestora 

 

Questionário de perfil dos respondentes  

Coordenadores e Assistentes de direção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações pessoais 

1. IDADE 

1.1 (   ) Até 24 anos.  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 

 

Nome:________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

Escola:________________________________________________________________ 

Função:__________________________________________________________ 

Data:____/____/________  
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1.2 (   ) De 25 a 29 anos.  

1.3 (   ) De 30 a 39 anos.  

1.4 (   ) De 40 a 49 anos.  

1.5 (   ) De 50 a 54 anos.  

1.6 (   ) 55 anos ou mais.  

 

Formação da Equipe Gestora  

2. QUAL A SUA FORMAÇÃO?  

2.1 (   ) Ensino Superior  

2.2 (   ) Ensino Superior  

2.3 (   ) Lato Sensu. 

2.4 (   ) Mestrado. 

2.5 (   ) Doutorado. 

 

3. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ OBTEVE O NÍVEL MAIS ALTO DE ESCOLARIDADE?  

3.1 (   ) Há 2 anos ou menos.  

3.2 (   ) De 3 a 7 anos.  

3.3 (   ) De 8 a 14 anos.  

3.4 (   )  De 15 a 20 anos.  

3.5 (   ) Há mais de 20 anos.  

 

4. EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO VOCÊ FEZ O CURSO SUPERIOR? SE VOCÊ 

ESTUDOU EM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO, ASSINALE AQUELA EM QUE OBTEVE 

O SEU TÍTULO PROFISSIONAL.  

4.1 (   ) Pública federal.  

4.2 (   )  Pública estadual.  

4.3 (   ) Pública municipal.  

4.4 (   ) Privada. 

 

5. DE QUE FORMA VOCÊ REALIZOU O CURSO SUPERIOR?  

5.1 (   ) Presencial.  

5.2 (   ) Semi-presencial.  

5.3 (   ) À distância.  
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6. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

EM AVALIAÇÃO (ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ETC.) NOS 

ÚLTIMOS DOIS ANOS?  SE NÃO, PULE PARA A QUESTÃO 8 

6.1 (   ) Sim, em Avaliação da Aprendizagem.  

6.2 (   ) Sim, em Avaliação Externa. 

6.3 (   ) Não. 

 

7. SE SIM, QUAL INSTITUIÇÃO PROMOVEU ESSA CAPACITAÇÃO?  

7.1 (   ) Secretaria de Educação do Estado. 

7.2 (   ) Secretaria Municipal de Educação. 

7.3 (   )  Ministério da Educação. 

7.4 (   ) DRE. 

7.5 (   ) Universidade. 

7.6 (   ) Outros órgãos. 

 

8. SE VOCÊ NÃO PARTICIPA DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS, 

ASSINALE O MOTIVO?  

8.1 (   ) Não tenho tempo.  

8.2 (   ) O formato dos cursos não me atrai.  

8.3 (   ) Já fiz um número de cursos suficiente ao longo da minha carreira.  

8.4 (   ) Os cursos oferecidos não contribuem para o exercício da minha função.  

8.5 (   ) Outras razões. 

 

Experiências profissionais  

Experiências profissionais 
Menos 

de 2 anos 

De 2 a 

4 anos 

De 5 a 

10 

anos 

De 11 

a 15 

anos 

Há 

mais 

de 15 

anos 

9. Há quantos anos você trabalha em 

educação? 

     

10. Há quanto tempo você trabalha 

nesta escola? 

     

11. Quanto tempo exerceu atividade 

docente na Rede Municipal de 

Educação? 

     

12. Há quantos anos você exerce sua 

atual função nesta rede? 
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13. Há quantos anos você faz parte da 

equipe gestora desta escola? 

     

 

14. VOCÊ RECEBEU TREINAMENTO OU CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAR OU 

DIRIGIR ESCOLAS?  

14.1 (   ) Fiz um curso de carga horária de até 8 horas.  

14.2 (   )  Fiz um curso de carga horária de 9 a 20 horas.  

14.3 (   ) Fiz um curso de carga horária acima de 20 horas.  

14.4 (   ) Não houve capacitação.  

 

15. ALÉM DA FUNÇÃO EXERCIDA NESTA ESCOLA, VOCÊ EXERCE OUTRA 

ATIVIDADE REMUNERADA? 

15.1 (   ) Sim, na área de Educação.  

15.2 (   )  Sim, na área de Educação da Rede Particular.  

15.3 (   ) Sim, fora da área de Educação.  

15.4 (   ) Não.  

 

16. VOCÊ ATUA COMO COORDENADOR(A) OU A.D. DE:  

16.1 (   ) Educação infantil.  

16.2 (   ) Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).  

16.3 (   ) Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).  

16.4 (   ) Ensino Fundamental I e II.  

16.5 (   ) EJA - Ensino Fundamental (anos iniciais).  

16.6 (   ) EJA - Ensino Fundamental (anos finais). 

 

17. QUANTOS PROFISSIONAIS ESTÃO SOB SUA DIREÇÃO? 

17.1 (   ) Até 10 professores.  

17.2 (   )  De 11 a 15 professores.  

17.3 (   ) De 16 a 20 professores. 

17.4 (   ) Mais de 20 professores.  

 

18. VOCÊ PASSOU A COMPOR A EQUIPE GESTORA DESTA ESCOLA POR: 

18.1 (   ) Concurso.  

18.2 (   )  Seleção.  

18.3 (   ) Eleição apenas. 

18.4 (   ) Seleção e eleição.  
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18.5 (   ) Indicação de técnicos.  

18.6 (   ) Indicação de políticos.  

18.7 (   ) Outras indicações. 

18.8 (   ) Conselho de Escola.  

18.9 (   ) Outra forma.  

 

19. NA SUA OPINIÃO, VOCÊ FOI ESCOLHIDO(A) POR SEUS PARES PARA ATUAR 

NA EQUIPE GESTORA DESTA ESCOLA POR QUÊ? (MARQUE ATÉ TRÊS OPÇÕES).  

19.1 (   ) Entendo bem as questões pedagógicas.  

19.2 (   )  Estou capacitado(a) para dirigir a escola. 

19.3 (   ) Sou bom/boa administrador(a). 

19.4 (   ) Sou carismático(a). 

19.5 (   ) Sou honesto(a) e trabalhador(a).  

19.6 (   ) Sou respeitado(a) como professor(a). 

19.7 (   ) Tenho experiência na área. 

19.8 (   ) Tenho liderança entre meus colegas.  

19.9 (   ) Outras razões. 
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PARTE 1 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

“Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações” 

 

Prezado(a) Coordenador(a)/Assistente de Direção,  

O questionário que você está recebendo tem a finalidade de coletar dados para pesquisa 

de doutorado vinculada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (Feusp), sob nossa responsabilidade. A investigação visa captar 

quais são os conhecimentos que os professores mobilizam para avaliar e como estão se 

apropriando das avaliações externas com vistas às avaliações realizadas em sala de aula.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (aluna de pós-graduação da Feusp) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da Feusp)  

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o sujeito acompanhe as perguntas durante a 

entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 

 

 

 

PARTE 1 – ENTREVISTA INDIVIDUAL COM EQUIPE GESTORA 

 

Bloco 1: Conhecimento sobre avaliações externas e seus resultados. 

1.1 - Quais as avaliações externas que você conhece?  
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1.1.1 (   ) Pisa. 1.1.7  (   ) Prova São Paulo. 

1.1.2 (   ) Saeb/ Prova Brasil. 1.1.8  (   ) Prova da Cidade. 

1.1.3 (   ) Ideb. 1.1.9  (   ) Prova Mais Educação. 

1.1.4 (   ) Indique. 1.1.10 (   ) Simave. 

1.1.5 (   ) Idesp. 1.1.11 (   ) Saepe. 

1.1.3 (   ) Saresp. 1.1.12 (   ) Saveal. 

1.1.4 (   ) Enem. 1.1.13 (   ) Spaece. 

1.1.5 (   ) ANA. 1.1.14 (   ) Sabe. 

1.1.6 (   ) Provinha Brasil. 1.1.15 (   ) Outros. 

 

Utilize o quadro para responder as questões 1.2 e 1.3 

Avaliações 

1.2 Quais avaliações externas 

foram aplicadas aos alunos de 

sua escola nos últimos cinco 

anos? 

1.3 Para você, os resultados 

de qual avaliação externa 

mais afeta o trabalho da 

escola? 

Pisa. 1.2.1 (   ) 1.3.1 (   ) 

Saeb/ Prova Brasil. 1.2.2 (   ) 1.3.2 (   ) 

Saresp. 1.2.3 (   ) 1.3.3 (   ) 

Enem. 1.2.4 (   )  1.3.4 (   )  

ANA. 1.2.5 (   ) 1.3.5 (   ) 

Provinha Brasil. 1.2.6 (   ) 1.3.6 (   ) 

Prova São Paulo. 1.2.7 (   ) 1.3.7 (   ) 

Prova da Cidade. 1.2.8 (   ) 1.3.8 (   ) 

Prova Mais Educação. 1.2.9 (   ) 1.3.9 (   ) 

Simave. 1.2.10 (   ) 1.3.10 (   ) 

Saepe. 1.2.11 (   ) 1.3.11 (   ) 

Saveal. 1.2.12 (   ) 1.3.12 (   ) 

Spaece. 1.2.13 (   )  1.3.13 (   ) 

Sabe. 1.2.14 (   ) 1.3.14 (   ) 

Outros. 1.2.15 (   ) 1.3.15 (   ) 

Nenhuma. 1.2.16 (   ) 1.3.16 (   ) 

 

1.4 - Marque um “X” na frequência com que essas avaliações externas acontecem? 

Avaliações Bimestral Semestral Anual Bianual Não sei 
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1.4.1 Pisa. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.2 Saeb/ Prova Brasil. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.3 Saresp. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.4 Enem. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.5 ANA. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.6 Provinha Brasil. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.7 Prova São Paulo. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.8 Prova da Cidade. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.9 Prova Mais Educação. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.10 Simave. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.11 Saepe. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.12 Saveal. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.13 Spaece. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.14 Sabe. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

1.4.15 Outros. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

1.5 - Por qual meio você toma conhecimento dos resultados das avaliações externas?  

Orientações : 

1.5.1 (   ) Portal do MEC/Inep ou da Secretaria. 

1.5.2 (   ) Material específico do MEC/Inep ou da Secretaria. 

1.5.3 (   ) Mídia (Jornal/Revista/Rádio/TV). 

1.5.4 (   ) DRE. 

1.5.5 (   ) Reuniões ou oficinas promovidas pela SME. 

1.5.6 (   ) Outros. 

1.5.7  (   ) Não toma conhecimento. 

 

Características das avaliações externas 

 Não Sim 

2.1 Conhece a escala de proficiência do Saeb?    

2.2 Sabe o que são descritores?   

2.3 Sabe o que são distratores?    

2.4 Considera que a equipe gestora é preparada para trabalhar com os 

dados levantados pelas avaliações externas? 

  

2.5 A equipe gestora estimula o uso das avaliações externas para 

elaboração de instrumentos de avaliação dos professores? 
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2.9 - Conhece as Matrizes de Referência de alguma avaliação externa?  

2.9.1 (   ) Não.   2.9.2 (   ) Sim. 

 

2.10 - Se sim, qual(is) Matriz(es) de Referência de avaliação externa conhece? 

2.10.1 (   ) Matriz Saeb. 

2.10.2 (   ) Matriz da Prova São Paulo. 

2.10.3 (   ) Matriz Saresp. 

2.10.4 (   ) Outra. 

 

Bloco 2: Percepções sobre o modo como a escola interage com as políticas de avaliação. 

3.1 - Você considera as avaliações externas como: (Marque quantas quiser) 

3.1.1 (   ) Um importante instrumento diagnóstico de auxílio à escola.  

3.1.2 (   ) Um instrumento desnecessário por já haver avaliações na escola.  

3.1.3 (   ) Um instrumento que ajuda na melhoria da qualidade da educação a partir da 

comparação entre  resultados de outras escolas.  

3.1.4 (   ) Uma ação externa que interfere no calendário escolar, causando transtornos e 

alterações na rotina da escola.  

3.1.5 (   ) Um instrumento que agrega outras intencionalidades, além de avaliar o aluno.  

3.1.6 (   ) Outros. 

 

3.2 - Você se posiciona favorável ou contra as políticas de avaliação externa? Por quê?  

 

 

3.3 - Liste três pontos positivos das avaliações externas que sua escola participa, conforme seu 

entendimento. 

 

3.4 - Liste três pontos negativos das avaliações externas que sua escola participa, conforme seu 

entendimento. 

 

3.5 - Aponte aspectos ou mudanças, caso existam, que você gostaria que fossem efetuadas nas 

avaliações externas. 

 

Resultados das avaliações externas 

4.1 - A quais fatores você atribui os resultados obtidos pela sua escola nas avaliações externas? 

 

4.2 - Qual a sua responsabilidade pelos resultados dos alunos nas avaliações externas? 

 

4.3 – A escola informa os alunos sobre os resultados das avaliações externas? 
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4.3.1 (   ) Não.    4.3.2 (   ) Sim. 

 

4.4 - Em sua opinião, o desempenho dos alunos se deve a quê? 

Orientações: 

4.4.1  (   ) À gestão escolar. 

4.4.2  (   ) Ao trabalho docente. 

4.4.3  (   ) Aos próprios alunos. 

4.4.4  (   ) Aos pais. 

4.4.5  (   ) À relação entre os profissionais da unidade escolar.  

4.4.6  (   ) Às condições de vida dos alunos. 

4.4.7  (   ) À sociedade. 

4.4.8  (   ) À qualidade do ensino. 

4.4.9  (   ) À política educacional do município. 

 

4.5 - Marque quem ou o que você considera que seja avaliado através do desempenho dos 

alunos nas avaliações externas.  

4.5.1  (   ) Escola. 

4.5.2  (   ) Diretor. 

4.5.3  (   ) Coordenador Pedagógico. 

4.5.4  (   ) Professores. 

4.5.5  (   ) Os próprios alunos. 

4.5.6  (   ) Família. 

4.5.7  (   ) O Governo. 

4.5.8  (   ) Redes de ensino. 

4.5.9  (   ) Aprendizagem. 

4.5.10 (   ) Ensino. 

4.5.11 (   ) Outros. 

 

Bloco 3: Apropriação dos resultados das avaliações externas. 

5.1 - A equipe gestora tem divulgado os resultados das avaliações externas?  

5.1.1 (   ) Não.             5.1.2 (   ) Sim. 

 

5.2 – Se sim, de que forma? 

Orientações: 

5.2.1 (   ) JEIF. 
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5.2.2 (   ) Reuniões Pedagógicas. 

5.2.3 (   ) Reuniões de Planejamento. 

5.2.3 (   ) Circular interna. 

5.2.4 (   ) Oficinas (Jornadas Pedagógicas). 

5.2.5 (   ) Reuniões de Pais. 

5.2.6 (   ) Conselho Escolar. 

 

5.3 - Os professores usam os resultados das avaliações externas? 

5.3.1 (   ) Não.    5.3.2 (   ) Sim. 

 

5.4 - Você considera que o uso dos resultados das avaliações externas pelos professores pode 

ser melhorado? 

5.4.1 (   ) Não.       5.4.2 (   ) Sim. 

 

5.5 - Se sim, como?  

Orientações:  

5.5.1 (   ) Mais tempo para discussão/reflexão sobre os resultados. 

5.5.2 (   ) Simplificação dos materiais de divulgação dos resultados. 

5.5.3 (   ) Cursos de interpretação dos resultados. 

5.5.4 (   ) Apoio especializado da SME. 

5.5.5 (   ) Agilidade na divulgação dos resultados das avaliações. 

5.5.6 (   ) Maior envolvimento da equipe gestora. 

 

5.6 - A coordenação pedagógica desenvolve algum trabalho de acompanhamento das ações do 

professor? 

5.6.1 (   ) Não.     5.6.2 (   ) Sim. 

 

5.7 - Se sim, que tipo de ações? 

Orientações:  

5.7.1 (   ) Observação de suas aulas. 

5.7.2 (   ) Instruções individuais. 

5.7.3 (   ) Planejamento. 

5.7.4 (   ) Fornecimento de material pedagógico. 

5.7.5 (   ) Fornecimento de atividades diferenciadas. 

 

5.8 - O que move tais ações de acompanhamento por parte da coordenação pedagógica? 
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Orientações: 

5.8.1 (   ) Exigência da direção da Escola. 

5.8.2 (   ) Orientações da SME. 

5.8.3 (   ) Resultados das avaliações externas. 

5.8.4 (   ) Outros. 

 

5.9 - A SME e/ou seus órgãos intermediários te(ê)m desenvolvido algum trabalho com os 

resultados das avaliações externas nas escolas?  

5.9.1 (   ) Não.     5.9.2 (   ) Sim. 

 

5.10 - Se sim, como? 

Orientações: 

5.10.1 (   ) Divulgação e distribuição de materiais informativos.  

5.10.2 (   ) Leitura e interpretação dos resultados. 

5.10.3 (   ) Proposições de ações pedagógicas e orientações de encaminhamentos. 

5.10.4 (   ) Reuniões com a Diretoria Regional de Educação (DRE). 

5.10.5 (   ) Produção de material específico para aulas. 

5.10.6 (   ) Outros. 

 

5.11 - Você já acessou o site do Inep para comparar resultados de sua escola? 

5.11.1 (   ) Sim, para os resultados do Ideb. 

5.11.2 (   ) Sim, para os resultados da Prova Brasil. 

5.11.3 (   ) Não, nunca acessei. 
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PARTE 2 

INSTRUÇÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

"Avaliações internas e externas: conhecimentos, tensões e articulações" 

 

Prezado(a) Coordenador (a)/Assistente de Direção,  

Este questionário que você está recebendo é uma continuidade do anterior relacionado 

à pesquisa de doutorado vinculada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo (Feusp), sob nossa responsabilidade.  

Suas respostas são muito importantes para a pesquisa, por isso solicitamos que responda 

a todas as perguntas. Garantiremos a confidencialidade das informações, preservando sua 

identidade e assegurando seu anonimato quando da divulgação da pesquisa. 

 

Agradecemos sua participação. 

Valéria Ap. de Souza Siqueira (aluna de pós-graduação da Feusp) 

Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (Professor da Feusp)  

 

Instruções:  

- Entregar um roteiro de questões para que o sujeito acompanhe as perguntas durante a 

entrevista e avisar que o tempo médio de aplicação é de 1 hora; 

- Explicar o tema de cada bloco de questões e ler calmamente cada item, deixando os 

entrevistados livres para responder da forma que achar mais adequada; 

- A maioria dos itens é de resposta construída. As orientações em vermelho NÃO devem 

ser lidas pelo pesquisador. Elas facilitam os apontamentos do aplicador e evitam que os 

entrevistados divaguem nas respostas; 

- Adotar postura imparcial, não emitir opinião e/ou interpretações sobre a fala do professor, 

seja através de comentários, expressões ou entonações. 
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PARTE 2 – ENTREVISTA INDIVIDUAL COM EQUIPE GESTORA 

 

Bloco 4: Formas de usos das avaliações externas. 

 

6.1 - As avaliações externas têm influenciado a organização do trabalho da escola em que 

você atua?  

6.1.1 (   ) Não.      6.1.2 (   ) Sim. 

 

6.2 - Se sim, o que elas influenciam? 

 

6.3 - As avaliações externas contribuem com o trabalho da coordenação pedagógica? 

6.3.1 (   ) Não.     6.3.2 (   ) Sim. 

 

6.4 - Se sim, quais são essas contribuições das avaliações externas?  

 

6.5 - Acha possível comparar os resultados das avaliações externas com os resultados das 

avaliações realizadas pelos professores?  

6.5.1 (   ) Não.                      6.5.2 (   ) Sim. 

 

6.6 - E quais são as dificuldades para se articular resultados das avaliações externas com o 

trabalho realizado na sala de aula? 

 

6.7 – Como você gostaria que os resultados das avaliações externas fossem divulgados? 

 

6.8 - Em sua escola são desenvolvidas ações com base nos resultados das avaliações externas?  

6.8.1 (   ) Não.      6.8.2 (   ) Sim. 

 

6.9 - Se sim, quais ações são desenvolvidas?  

 

6.10 - Quais desses fatores interferem nos resultados das avaliações externas na sua opinião?   

6.10.1 (   ) Infra-estrutura física. 

6.10.2 (   ) Recursos financeiros. 

6.10.3 (   ) Materiais pedagógicos. 

6.10.4 (   ) Currículo escolar.  

6.10.5 (   ) Planejamento. 

6.10.6 (   ) Data de aplicação da prova. 
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6.10.7 (   ) Formação professores. 

6.10.8 (   ) Falta de professores. 

6.10.9 (   ) Quantidade de avaliações. 

 

Bloco 5: Desafios e tensões anunciados pela literatura sobre as avaliações externas. 

Diferenças de rendimento 

7.1 - A escola realiza algum trabalho visando reduzir diferenças de desempenho entre os 

alunos, promovendo uma maior igualdade de resultados? 

7.1.1 (   ) Não.         7.1.2 (   ) Sim. 

 

7.2 – Se sim, que tipo de trabalho? 

 

7.3 - Na sua escola, há ações voltadas para combater reprovação e abandono?  

7.3.1 (   ) Não.         7.3.2 (   ) Sim. 

 

7.4 - Se sim, quais ações são voltadas para combater reprovação e abandono?  

 

7.5 - Você percebe se há diferenças entre os resultados das avaliações externas e as avaliações 

que os professores realizam?  

 

7.6 – Se sim, o que justificaria essas diferenças entre os resultados? 

 

7.7 - Avaliação externa é necessária? Justifique sua resposta. 

 

Aprofundamentos sobre o Ideb 

8.1 - Você sabe o que é o Ideb?  

8.1.1 (   ) Não.    8.1.2 (   ) Sim. 

 

8.2 - Você conhece o valor do Ideb de sua escola?  

8.2.1 (   ) Não.    8.2.2 (   ) Sim. 

 

Formação em avaliações externas e internas 

9.1 - Você acha que seria interessante uma formação específica em avaliação? 

9.1.1 (   ) Não.    9.1.2 (   ) Sim. 

 

9.2 - Se sim, o que deveria ser abordado nessa formação em avaliação?  
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Em avaliação interna: 

9.2.1  (   ) Elaboração de instrumentos de avaliação (provas). 

9.2.2  (   ) Elaboração de outros tipos de instrumentos de avaliação. 

9.2.3  (   ) Construção de itens de múltipla escolha e itens de resposta construída. 

9.2.4  (   ) Definição de critérios de avaliação. 

9.2.5  (   ) Diversificar o grau de dificuldade dos itens ou das questões elaboradas. 

9.2.6  (   ) Práticas de avaliação para alunos com NEE. 

9.2.7  (   ) Instrumentos de avaliação para alunos com NEE. 

9.2.8  (   ) Critérios de avaliação interna. 

9.2.9  (   ) Práticas de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

9.2.10 (   ) Conceito de habilidade e competência. 

 

Em avaliação externa: 

9.2.11 (   ) Matriz de Referência – ou Matriz de Avaliação – das provas. 

9.2.12 (   ) Interpretação pedagógica da escala de proficiência. 

9.2.13 (   ) Saeb. 

9.2.14 (   ) Indicadores de qualidade (Ideb). 

9.2.15 (  ) Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

9.2.16 (   ) Teoria Clássica dos Testes (TCT). 

9.2.17 (   ) Distratores. 

9.2. 18 (   ) Descritores. 

9.2.19 (   ) Diferença dos objetivos das avaliações externas e internas. 
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ANEXO A – Síntese dos resultados de avaliação turma 1A 
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ANEXO B – Síntese dos resultados de avaliação turma 1B 
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ANEXO C – Síntese dos resultados de avaliação turma 1C 
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ANEXO D – Síntese dos resultados de avaliação turma 2A 
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ANEXO E – Síntese dos resultados de avaliação turma 2B 
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ANEXO F – Síntese dos resultados de avaliação turma 3A 
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ANEXO G – Síntese dos resultados de avaliação turma 3B 
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ANEXO H – Síntese dos resultados de avaliação turma 3C 
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ANEXO I – Síntese dos resultados de avaliação turma 4A 
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ANEXO J – Síntese dos resultados de avaliação turma 4B 
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ANEXO K – Síntese dos resultados de avaliação turma 4C 
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ANEXO L – Síntese dos resultados de avaliação turma 5A 
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ANEXO M – Síntese dos resultados de avaliação turma 5B 
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ANEXO N – Síntese dos resultados de avaliação turma 5C 
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ANEXO O – Síntese dos resultados de avaliação turma 6A 
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ANEXO P – Síntese dos resultados de avaliação turma 6B 
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ANEXO Q – Síntese dos resultados de avaliação turma 6C 
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ANEXO R – Síntese dos resultados de avaliação turma 8A 
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ANEXO S – Síntese dos resultados de avaliação turma 8B 
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ANEXO T – Síntese dos resultados de avaliação turma 8C 
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ANEXO U – Síntese dos resultados de avaliação turma 9A 
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ANEXO V – Síntese dos resultados de avaliação turma 9B 
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ANEXO W – Síntese dos resultados de avaliação turma 9C 
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ANEXO X – Síntese dos resultados de avaliação turma 9D 
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ANEXO Y – Resultados ANA Língua Portuguesa e Matemática, 2014 

 

 
 
Instituto Nacional de Estudos e  

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

 
 Usuário: 03814288858 Instituição: EMEF VINICIUS DE MORAES 

  

 

 

Versão: v1.8.0.0_178675  

 
Requisição m processamento... 

Sua requisição está sendo processada, por favor aguarde. 

Resultados Preliminares 

 
 

UF:  

SP  

 

Município:  

São Paulo  

Rede:  

MUNICIPAL  

 

Escola:  

EMEF VINICIUS DE MORAES  

Código da Escola:  

35087154  

 

Avaliação:  

SAEB 2014/ANA  

 

Resultado 
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Quantidade de estudantes participantes  

Estudantes Leitura/Escrita Matemática 

Estudantes previstos 77 77 

Estudantes presentes 66 67 

 

Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Desempenho  

 

 
LEITURA 

Nível Descrição das habilidades desenvolvidas Percentual de estudantes 

1  
Desempenho 
até 425 
pontos 

Ler palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com estruturas silábicas 
canônicas, com base em imagem. Ler palavras dissílabas, trissílabas e 
polissílabas com estruturas silábicas não canônicas, com base em 
imagem. 

11,07% 

2  
Desempenho 
maior que 
425 até 525 
pontos 

Identificar a finalidade de textos como convite, cartaz, texto instrucional 
(receita) e bilhete. Localizar informação explícita em textos curtos (com 
até cinco linhas) em gêneros como piada, parlenda, poema, tirinha 
(história em quadrinhos em até três quadros), texto informativo e texto 
narrativo. Identificar o assunto de textos, cujo assunto pode ser 
identificado no título ou na primeira linha em gêneros como poema e texto 
informativo. Inferir o assunto de um cartaz apresentado em sua forma 
estável, com letras grandes e mensagem curta e articulação da linguagem 
verbal e não verbal. 

34,35% 

3  
Desempenho 
maior que 
525 até 625 
pontos 

Inferir o assunto de texto de divulgação científica para crianças. Localizar 
informação explícita, situada no meio ou final do texto, em gêneros como 
lenda e cantiga folclórica. Identificar o referente de um pronome pessoal 
do caso reto em gêneros como tirinha e poema narrativo. Inferir relação 
de causa e consequência em gêneros como tirinha, anedota, fábula e 
texto de literatura infantil. Inferir sentido com base em elementos verbais e 
não verbais em tirinha. Reconhecer significado de expressão de 
linguagem figurada em gêneros como poema narrativo, texto de literatura 
infantil e tirinha. 

43,51% 

4  
Desempenho 
maior que 
625 pontos 

Inferir sentido de palavra em texto verbal. Reconhecer os participantes de 
um diálogo em uma entrevista ficcional. Inferir sentido em texto verbal. 
Reconhecer relação de tempo em texto verbal. Identificar o referente de 
pronome possessivo em poema. 

11,07% 

 

 

Os resultados dos itens de produção escrita serão disponibilizados na divulgação final dos 

resultados.  

 

 
MATEMÁTICA 

Nível Descrição das habilidades desenvolvidas Percentual de estudantes 

1  
Desempenho 
até 425 
pontos 

Reconhecer representação de figura geométrica plana ou espacial em 
objetos de uso cotidiano; maior frequência em gráfico de colunas; 
planificação de figura geométrica espacial (paralelepípedo); horas e 
minutos em relógio digital. Associar objeto de uso cotidiano à 
representação de figura geométrica espacial; Contar objetos dispostos em 
forma organizada ou não; Comparar medidas de comprimento em objetos 
do cotidiano. 

9,14% 

2  
Desempenho 

Reconhecer nomenclatura de figura geométrica plana; valor monetário de 
cédula; figura geométrica plana em uma composição com várias outras. 

32,22% 
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MATEMÁTICA 

Nível Descrição das habilidades desenvolvidas Percentual de estudantes 

maior que 
425 até 525 
pontos 

Associar a escrita por extenso de números naturais com até três 
algarismos à sua representação simbólica; valor monetário de uma cédula 
a um agrupamento de moedas e cédulas; Completar sequência numérica 
crescente de números naturais não consecutivos. Comparar números 
naturais com até três algarismos não ordenados. Estimar uma medida 
entre dois números naturais com dois algarismos; Resolver problema de 
adição sem reagrupamento. 

3  
Desempenho 
maior que 
525 até 575 
pontos 

Reconhecer frequências iguais em gráfico de colunas; composição de 
números naturais com até três algarismos, apresentada por extenso 
Completar sequência numérica decrescente de números naturais não 
consecutivos. Calcular adição de duas parcelas com reagrupamento; 
Associar valor monetário de um conjunto de moedas ao valor de uma 
cédula; a representação simbólica de números naturais com até três 
algarismos à sua escrita por extenso; Resolver problema de subtração, 
com números naturais de até dois algarismos, com ideia de comparar e 
retirar e problema de divisão com ideia de repartir. 

22,41% 

4  
Desempenho 
maior que 
575 pontos 

Reconhecer composição e decomposição aditiva de números naturais 
com até três algarismos; medidas de tempo em relógios analógicos; 
informações em gráfico de barras. Calcular subtração de números 
naturais com até três algarismos com reagrupamento. Associar medidas 
de tempo entre relógio analógico e digital. Resolver problema de 
subtração como operação inversa da adição¸ com números naturais; 
problemas com a ideia de comparar números naturais de até três 
algarismos; problema de multiplicação com a ideia de proporcionalidade; 
problema de multiplicação com a ideia de combinação; problema de 
divisão com ideia de proporcionalidade e problema que envolve medidas 
de tempo (dias de semanas). 

36,24% 

 

 

A descrição da escala poderá ser ampliada na divulgação final dos resultados, ficando 

inalterada a distribuição dos alunos por nível.  

 

Caso não haja resultados preliminares para sua escola, conheça aqui os motivos para não 

divulgação.  

 
 

 

Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 
 

http://ana.inep.gov.br/ANA/documentos/Motivos_para_nao_divulgacao.pdf
http://ana.inep.gov.br/ANA/documentos/Motivos_para_nao_divulgacao.pdf
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ANEXO Z – Imagem Diário de Bordo – Finalidade 
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ANEXO AA – Imagem Diário de Bordo – Recado Prova da Cidade 
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ANEXO BB – Imagem Diário de Bordo – Recado correção da Prova da Cidade 
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ANEXO CC – Imagem Diário de Bordo – Registro da professora, simulado da Prova São 

Paulo 
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ANEXO DD – Imagem Diário de Bordo – Registro da professora, correção da Prova da 

Cidade 
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ANEXO EE – Imagem Diário de Bordo – Registro de aluno, preparação para Prova São Paulo 
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ANEXO FF – Imagem Diário de Bordo – Simulado para Prova São Paulo II 
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ANEXO GG – Imagem Diário de Bordo – Simulado para Prova São Paulo III 
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ANEXO HH – Imagem Diário de Classe – Correção da Prova da Cidade e Provão Interno 
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ANEXO II – Imagem Diário de Classe – Instruções da DRE para preparo para Prova São 

Paulo 
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ANEXO JJ – Nota Técnica n. 22 – SME-SP 

 

NOTA TÉCNICA N° 22 SOBRE A AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NO 

ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO A MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS E NO ENSINO MÉDIO51. 

 

INTERESSADOS: Unidades Educacionais de EMEF e de EMEFM. 

 

Ementa: Orientações sobre o significado da 

avaliação para a aprendizagem, estabelecida no 

Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo – Programa Mais 

Educação São Paulo: atribuição de notas/conceitos e 

as decisões quanto à promoção e retenção do (a) aluno 

(a), com foco no direito à aprendizagem. 

 

I. Embasamento legal: 

 

1. A partir do disposto na LDBN 9394/96 em seu Capítulo II, Seção I, inciso V, tem-se por 

princípio que a avaliação educacional, além de processual – devido a seu caráter contínuo – e 

cumulativa – por considerar as aprendizagens consolidadas em etapas, fases ou períodos 

anteriores – deve ter como premissa os aspectos qualitativos sobrepujando os quantitativos. Isso 

quer dizer que, as notas/conceitos e/ou quantidade de instrumentos adotados no processo de 

avaliação devem ser analisados sob o ponto de vista da qualidade das aprendizagens 

consolidadas pelas crianças, jovens e adultos. Além disso, com a garantia de aceleração de 

estudos e/ou processos de recuperação de estudos, os resultados devem apontar para o sucesso 

do desempenho escolar do educando. 

2. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, um sistema educacional comprometido com 

o desenvolvimento dos alunos, que se expressa pela qualidade das relações que estabelece e 

pela profundidade dos saberes constituídos, encontra, na avaliação, uma referência à análise de 

seus propósitos. Isto lhe permite redimensionar investimentos, a fim de que os alunos aprendam 

cada vez mais e melhor e atinjam os objetivos propostos. Esse uso da avaliação, numa 

perspectiva democrática, só poderá acontecer se forem superados o caráter de terminalidade e 

de medição de conteúdos aprendidos — tão arraigados nas práticas escolares — a fim de que 

                                                           
51 Publicada em D.O.C. de 14/10/2014, página 157. 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=0H86VJCRAGQP2e4TQ7V2JRH0T4B&PalavraChave=nota%20técnica
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os resultados da avaliação possam ser concebidos como indicadores para a reorientação da 

prática educacional e nunca como um meio de estigmatizar os alunos. Utilizar a avaliação como 

instrumento para o desenvolvimento das atividades didáticas requer que ela não seja 

interpretada como um momento estático, mas como um momento de observação de um 

processo dinâmico e não linear de construção de conhecimento. 

 

3. Da Resolução CNE n° 4, de 13 de julho de 2010, destacasse a função diagnóstica da 

avaliação, voltada para a aprendizagem. A avaliação possibilita ao aprendiz recriar, refazer o 

que aprendeu indo além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da 

autonomia do educando, que é indissociavelmente ético, social e intelectual. No Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, considerando a avaliação para a aprendizagem e o seu caráter 

formativo, adota-se uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o 

crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, 

sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas. 

 

4. Da Resolução CNE n° 7, de 14 de dezembro de 2010, no Artigo 32, percebe-se a preocupação 

com a avaliação dos alunos, realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da 

proposta curricular e da implementação do currículo. 

A avaliação será redimensionadora da ação pedagógica e deve: 

I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e 

diagnóstica, com vistas a:  

a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino; 

b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as 

necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo 

para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente; 

c) manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 

d) reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive 

em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem 

procedentes. 

II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo 

e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, 

dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de 

desenvolvimento do educando; 
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III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, 

bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, tal com 

determina a alínea “a” do inciso V do art. 24 da Lei nº 9.394/96; 

IV – assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham 

condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 

V – prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, como determina a Lei nº 9.394/96; 

VI – assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano 

letivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por 

faltas; 

VII – possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem idade-série. 

Nesse artigo, recuperam-se os princípios anteriormente citados na LDBN e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Em artigos posteriores a essa Resolução, indicam-se que os 

procedimentos de avaliação adotados por professores e pela escola devem ser articulados às 

avaliações realizadas em nível nacional e nos âmbitos estaduais e municipais. Essas avaliações 

foram criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas na melhoria da 

qualidade da educação e da aprendizagem dos alunos. Igualmente, expressam que a análise dos 

indicadores produzidos por elas deve auxiliar no redimensionamento das práticas educativas 

com vistas ao alcance de melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Vislumbra-se aqui 

a indicação da realização das avaliações de sala de aula, institucional e de sistema por 

permitirem análises complementares.  

 

5. A Lei Municipal nº 14.063, de 14/10/200552 que criou o Sistema de Avaliação de 

Aproveitamento Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo visa verificar 

o desempenho dos alunos de diferentes anos e em diferentes componentes curriculares, a fim 

de fornecer informações para subsidiar as políticas de formação, a reorientação das propostas 

pedagógicas de ensino, a viabilização da articulação entre os resultados e o planejamento 

escolar bem como a orientação dos trabalhos de Recuperação de Aprendizagem. Nessa 

perspectiva, Born (2014) aponta que avaliar é parte do cotidiano da escola e do sistema de 

ensino em que a escola está inserida. Seja a da escola ou a do sistema, a avaliação integra a 

prática educativa de forma contextualizada, flexível, interativa e deve ser planejada ao longo 

                                                           
52 Alterada pela Lei nº 14.650, de 20 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 14.978, de 11 de setembro de 2009, 

implementada pelo Decreto nº 47.683, de 14 de setembro de 2006, alterado pelo Decreto nº 49.550, de 30 de maio 

de 2008. 
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da escolarização formal, de maneira contínua e formativa. Na perspectiva da gestão do sistema 

de ensino, a avaliação da aprendizagem dos alunos e dos fatores de contexto a ela associados é 

um recurso pedagógico de valor inestimável. A compreensão dos resultados permite ações de 

intervenção em curto prazo e em alvos certos nos processos de ensino-aprendizagem, com 

consequências diretas na melhoria da qualidade da oferta em educação em toda a rede de ensino. 

(BORN, 2014,92-93) Assim, as avaliações de sistema não se contrapõem às avaliações do 

professor, pois fornecem informações complementares às realizadas no âmbito da sala de aula. 

Considerar as informações da avaliação de sistema implica em uma análise e reflexão muito 

mais abrangente. Na escola, a avaliação envolve a análise sobre “o que o(a) aluno(a) aprendeu 

daquilo que foi ensinado”. No sistema, a avaliação envolve a análise sobre “o que o(a) aluno(a) 

aprendeu daquilo que deveria ter sido ensinado”.  

A avaliação de sistema remete à avaliação também “daquilo que deveria ter sido ensinado e não 

foi”, por uma série de intervenientes, pois é preciso considerar aprendizagens que o aluno não 

conquistou porque não houve ensino ou seus processos foram insuficientes. Por isso, entende-

se a necessidade de proporcionar junto às avaliações de sala de aula, as avaliações institucionais 

e de sistema, por complementar informações necessárias à melhoria da qualidade social da 

educação.  

 

6. A Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, que alicerçou a reconstrução dos 

Regimentos Educacionais, no Artigo 42, propõe que a avaliação deve ser parte integrante do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento e deverá constituir-se em instrumento de 

orientação para a equipe docente, discente e para os pais/responsáveis na percepção dos avanços 

dos educandos. Nessa mesma Portaria, no Artigo 43, ela estabelece como objetivos da 

Avaliação: 

I - diagnosticar as situações de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos para 

estabelecer os objetivos que nortearão o planejamento da ação pedagógica; 

II - verificar os avanços, dificuldades e necessidades dos educandos no processo de apropriação, 

construção e recriação do conhecimento, para o alcance dos objetivos de aprendizagem; 

III - fornecer aos professores e à equipe gestora elementos para reflexão sobre a gestão da aula, 

visando ao seu redimensionamento, considerando: 

a) os critérios para seleção e organização dos conteúdos; 

b) as estratégias para o desenvolvimento da ação educativa; 

c) a relação estabelecida entre educandos e professores, para a criação de vínculos que 

favoreçam a aprendizagem; 
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d) a organização do espaço, a gestão do tempo e formação dos agrupamentos para a realização 

das atividades; 

e) a potencialização do uso dos recursos didáticos da Unidade Educacional; 

f) a elaboração e utilização de instrumentos de avaliação que permitam acompanhar o 

desenvolvimento de aprendizagens dos educandos, considerando suas especificidades; 

IV - facilitar aos educandos, aos pais ou responsáveis a participação e o envolvimento no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento; 

V - orientar a tomada de decisão quanto à promoção dos educandos, quando for o caso. 

Em seu parágrafo único, pondera sobre a avaliação dos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidade/superdotação, apontando que será contínua e 

gradativa, considerando os diversos tempos e estilos de aprendizagem, sendo garantida a estes 

educandos a acessibilidade ao currículo e a efetiva participação no processo avaliativo. 

As decisões sobre avaliação serão sempre tomadas em Reuniões de Conselho de Classe, que se 

configuram como momentos de tomada de decisão coletiva quanto ao processo contínuo de 

avaliação, recuperação, compensação de ausências e promoção dos educandos, quando for o 

caso, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico e os princípios estabelecidos nas diretrizes 

do Regimento Educacional. 

 

II. Fundamentação: 

 

1. Considerando o exposto e que a avaliação para a aprendizagem na RMESP é um processo 

complexo, recuperaremos as três dimensões complementares do processo de avaliação 

educacional: 

I – da sala de aula; 

II – da instituição; 

III – do sistema. 

 

2. Tendo em vista a necessidade de refletir sobre o processo de avaliação e as mudanças 

propostas pelo Programa Mais Educação São Paulo, especificamente o uso de notas/conceitos 

e a possibilidade de reprovação no 3º, no 6º e em todos os anos no Ciclo Autoral, desse ponto 

em diante, por uma questão de facilitação da linguagem, a referência à avaliação será a 

identificada por Freitas (2009) como avaliação da aprendizagem, ou seja, aquela que se debruça 

sobre a dimensão da sala de aula. Isso não significa que os princípios, as legislações citadas e 

muitos dos conceitos e prática abordados não sejam igualmente pertinentes às demais 
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dimensões. O propósito não é esgotar o assunto, mas apontar alguns esclarecimentos e iniciar 

o diálogo sobre a temática. 

 

3. O processo de avaliação: é o processo que envolve a obtenção de informações sobre a 

aprendizagem dos alunos, sucedido por uma análise, que envolve um juízo de valor e uma 

decisão sobre a prática educativa. Visa garantir a aprendizagem do aluno mediante o 

aprimoramento do trabalho escolar, envolvendo todos os participantes da ação educativa em 

momentos individuais e coletivos. Dessa definição inicial, ressaltam-se alguns pontos desse 

processo que precisam ser melhor explicitados para que ele aconteça de maneira mais 

democrática: 

i) A Definição de quem avalia e de quem é avaliado. 

É mais comum o professor ser o avaliador e o aluno o avaliado. Porém, o aluno também precisa 

assumir o papel de avaliador, seja de si mesmo, na autoavaliação, seja na análise de trabalhos 

de outros colegas da classe, sempre usando critérios estabelecidos antecipadamente. 

ii) A definição do que será avaliado. 

É necessário que aquele que avalia estabeleça, sempre antecipadamente, o objeto do processo 

de avaliação e o informe àquele que será avaliado. É preciso haver transparência quanto ao 

objeto do processo de avaliação. 

iii) A finalidade do instrumento de avaliação. 

Isso remete às finalidades formativa e somativa da avaliação. Como a definição dessas duas 

finalidades tem gerado muitas polêmicas, aponta-se que os instrumentos de cunho formativo 

podem ser utilizados sem que haja uma atribuição de conceito ou nota. Estes serão atribuídos 

apenas em coletas realizadas nos momentos somativos, que serão de sínteses. Aquele que avalia 

precisa esclarecer para o avaliado quando e como esses momentos acontecerão. 

iv) Para quem se destina o processo de avaliação.  

Conforme aponta Alavarse (2013b) o processo avaliativo sempre se reporta ao usuário dos 

resultados da avaliação (p.147). Assim, antecipadamente será preciso estabelecer qual(is) serão 

os usuários dos resultados: somente os professores? Os alunos? Os pais e responsáveis? A 

comunidade escolar? A comunidade educacional? Sabendo que será necessário definir a 

maneira de divulgação de acordo com os usuários dos resultados. Aqui vale uma observação 

sobre a avaliação formativa – cujo caráter é fornecer informações sobre o trabalho pedagógico 

do professor: seria interessante a divulgação para quais usuários? 

 

4. Tipos de instrumentos avaliativos. 
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Antes de se propor uma intervenção pedagógica, o instrumento avaliativo deve ter por objetivo 

diagnosticar a situação de aprendizagem em que o educando se encontra para, a partir dela, 

estabelecer o planejamento dos objetivos educacionais que nortearão a ação pedagógica. Ele 

permite identificar os conhecimentos prévios dos alunos, sendo assim denominado avaliação 

diagnóstica ou sondagem. 

Em outros momentos, o instrumento avaliativo possibilita aos educandos tomarem consciência 

de seus avanços e dificuldades, visando ao envolvimento no processo de aprendizagem, como 

no caso da chamada avaliação formativa ou da autoavaliação. Esse instrumento avaliativo não 

serve somente para apontar retomadas para o aluno, seu objetivo também é acompanhar se o 

trabalho do professor está sendo produtivo e se os alunos estão aprendendo com as situações 

didáticas propostas. Ele ocorre frequentemente com a intervenção do professor detectando os 

pontos frágeis e ajustando o ensino aos estudantes. Implica na observação sistemática e 

registrada, por parte do professor, das estratégias mentais que os alunos utilizam para chegar a 

determinado resultado. Nela, os “erros” são os principais objetos de estudo do professor e o 

centro da ação de formação no espaço escolar. 

 

5. Finalidades dos instrumentos avaliativos. Fornecem aos educadores, aos familiares ou 

responsáveis e à sociedade, ao final de um processo, informações se os objetivos propostos 

inicialmente foram alcançados. Eles reúnem informações que permitem verificar o grau de 

domínio do aluno ao final de uma unidade de aprendizagem, de uma etapa de escolarização ou 

de um curso, como é o caso da avaliação somativa. Quando essa avaliação, além de se dedicar 

à aprendizagem do aluno, se remete ao replanejamento das abordagens, métodos, materiais e 

dinâmicas pedagógicas (os) utilizadas (os) e demais aspectos envolvidos na estrutura 

educacional, trata-se da avaliação institucional. Esta pode ser interna, quando o instrumento for 

construído pela própria comunidade escolar e os resultados utilizados somente por ela, ou 

externa, se o instrumento for indicado por outrem e os resultados utilizados também por órgãos 

centrais. 

 

6. Para Luckesi (2005), avaliar é estabelecer “um julgamento de valor sobre as manifestações 

relevantes da realidade, visando à tomada de decisão’’ (p. 33). De forma que, levantar dados 

sobre a aprendizagem e traduzir esse levantamento na forma de medida, ainda não significa 

avaliar. Para que a avaliação de fato ocorra será necessário o juízo de valor sobre os dados e a 

tomada de decisão pelo professor. Assim, ao aplicar provas, testes ou trabalhos, verificando 

como o aluno realiza essas tarefas, o docente coleta dados relevantes sobre a realidade. Na 
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escola, o que se deseja verificar é a aprendizagem em relação aos objetivos definidos. Cabe 

esclarecer que o juízo de valor é a expressão ou a síntese, podendo ser em forma de conceito 

ou de nota, sumarizando todas as produções do aluno em relação ao alcance de um objetivo 

educacional, seja de um bimestre ou de um ano. 

Essa síntese não pode ser uma média, pois ela não teria sentido pedagógico. Se um aluno pode 

refazer trabalhos, testes e provas, com o objetivo de aprender o que não havia aprendido, a 

nota/conceito dada anteriormente passa a não ter significado, pois o aluno pode ter mudado de 

situação e alcançado objetivos educacionais anteriormente não dominados. A nota/conceito 

deve representar o domínio atual e, se realizada uma média das notas, esta média não 

representará nem o que o aluno dominava e nem o que domina agora. A média, neste caso, 

limita a avaliação à medida. Por isso, o levantamento de informações sobre a aprendizagem 

nem sempre necessita uma síntese, para cada instrumento, na forma de nota ou conceito. Uma 

alternativa é recorrer a registros onde a escala numérica conserva coerência com os objetivos 

de aprendizagem, como a avaliação por critérios, por exemplo. 

 

7. O processo de avaliação também serve para embasar a tomada de decisão quanto à promoção 

para os anos/etapas/séries subsequentes dos educandos. Nesses casos é preciso ponderar o 

valioso papel desse julgamento e se foram oferecidas todas as oportunidades citadas no 

embasamento legal, para que os alunos pudessem recuperar os estudos, proporcionando 

diferentes instrumentos de avaliação, métodos de ensino, materiais, espaços, vivências, 

interações, enfim, de apoio pedagógico para a aprendizagem dos estudantes com rendimento 

escolar insuficiente, conforme previsto no Regimento Educacional. 

 

8. A reprovação só deve acontecer, esgotadas todas as possibilidades de recuperação das 

aprendizagens, que devem ter sido amplamente oferecidas no processo de ensino (recuperação 

paralela e contínua). Nessa tomada de decisão, deve-se garantir o direito ao aluno de continuar 

aprendendo e a possibilidade de aceleração de estudos para que ele (ela) possa continuar 

progredindo em seu percurso escolar. A reprovação só deve ser a decisão se for garantir o 

melhor para o processo de aprendizagem do (a) aluno (a). 

 

9. O processo de avaliação não pode ser confundido com a aplicação de instrumentos, nem a 

atribuição de notas. Em outras palavras, a prova não é a avaliação, é somente um dos 

instrumentos que permite a coleta de informações sobre as aprendizagens. Poderiam ser usados 

outros instrumentos como: trabalhos de pesquisa (individual ou coletivo), fichas, testes, provas, 
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relatórios, portfólios, produção de textos. Não é correto caracterizar como avaliação o que se 

configura por instrumentos de coleta de dados. 

 

10. Avaliar e medir já foram termos considerados sinônimos no campo educacional, mas, desde 

a década de 60, estudiosos procuraram conceituar melhor o terreno da avaliação e distinguiram 

que “A medida indica o quanto se atingiu numa determinada escala e a avaliação é o julgamento 

desse resultado em função de critérios [...]” (Alavarse, apud, Alavarse 2013, p. 17). Por esse 

motivo, em relação às sínteses bimestrais ou finais, precisamos observar a advertência de 

Luckesi (2005) para o fato de se avaliar o que é relevante, explicitando claramente tais objetivos 

de aprendizagem para o aluno, de modo que a “tomada de posição” não sirva apenas para situar 

o aluno numa escala numérica de zero a dez.  

 

11. É grande o desafio inerente ao ato de compreender os avanços e dificuldades dos alunos em 

relação aos objetivos trabalhados e ainda realizar a síntese destes resultados por meio de uma 

nota de zero a dez, situando o aluno numa escala numérica, definida, ao longo do processo 

anual. As dificuldades do professor em definir e selecionar conteúdos, métodos, estratégias, 

recursos e formas de acompanhamento dos avanços e dificuldades dos alunos, processos 

inerentes à avaliação são consequência de formação inicial que pouco ou nada se preocuparam 

com o desenvolvimento dessa temática.  

Por esse motivo, apresentam-se abaixo as propostas por Ciclo, Etapa educacional ou 

Modalidade de ensino. 

 

III. Medidas Propostas 

 

1 - No Ciclo de Alfabetização (Ensino Fundamental) 

 

a) Síntese bimestral (Sb) – representa a síntese da aprendizagem do educando até aquele 

momento de escolaridade: 

i) serão quatro por ano letivo, uma para cada bimestre. Trata-se de um momento avaliativo de 

síntese da aprendizagem, portanto, tem caráter cumulativo. A síntese do quarto bimestre, 

quando apresentar caráter cumulativo e representar o desempenho anual do (a) aluno (a) em 

cada componente curricular, poderá ser reproduzida na síntese anual; 

ii) considerarão as aprendizagens proporcionadas e consolidadas, as necessidades para 

acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais dificuldades até o 
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bimestre em análise, atendo-se aos critérios educacionais (direitos e objetivos de aprendizagem 

do Ciclo de Alfabetização) considerados no Projeto Político Pedagógico e no Regimento 

Educacional; 

iii) terão por base as informações coletadas por diferentes instrumentos de avaliação. Os 

registros dos avanços e dificuldades no processo educativo podem ser descritivos; 

iv) serão expressas pelos conceitos P, S e NS, para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96. 

 

b) Síntese anual (Sa) – representa a síntese da aprendizagem do educando no final do ano: 

i) será única no ano, para cada componente curricular, podendo ser a reprodução da síntese do 

quarto bimestre, desde que esta última se constitua de caráter cumulativo. Será analisada e 

validada na reunião do Conselho de Classe do quarto bimestre; 

ii) considerará as aprendizagens proporcionadas e consolidadas ao longo do ano/ciclo, as 

necessidades para o acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais 

dificuldades, tendo por base os critérios educacionais (direitos e objetivos de aprendizagem do 

Ciclo de Alfabetização) considerados no Projeto Político Pedagógico e Regimento 

Educacional; 

iii) será expressa por conceitos P, S e NS, para todos os componentes curriculares, independente 

do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no parágrafo 2° 

do artigo 32 da Lei n° 9394/96. 

 

c) Parecer conclusivo (Pc): 

i) será único e definido somente na reunião do Conselho de Classe53 do quarto bimestre; 

ii) alunos(as) dos 1° e 2° anos desse ciclo, com a frequência mínima exigida no ano letivo em 

curso pela Lei Federal nº 9.394/96 e demais dispositivos legais, terão direito à continuidade de 

estudos em anos subsequentes, independentemente da síntese anual (Sa) obtida. Nestes casos o 

parecer será expresso na forma de Continuidade de Estudos (CE). Não havendo a frequência 

mínima54, o parecer será expresso na forma de Retido (R); 

iii) alunos (as) dos 3° anos, final do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental, serão 

considerados promovidos para o Ciclo subsequente, se obtiverem conceito “P” ou “S” em cada 

                                                           
53 Nos termos dos §§ 3º e 4º, do artigo 97, da Portaria SME nº 5 941/2013. 
54 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, 

artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
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componente curricular55 nas sínteses anuais (Sa) e apuração da assiduidade nos termos da 

legislação em vigor. Nestes casos será expresso na forma de Promovido (PR). Não havendo a 

frequência mínima56, o parecer será expresso na forma de Retido (R). 

 

2 - No Ciclo Interdisciplinar (Ensino Fundamental) 

 

a) Síntese bimestral (Sb) – representa a síntese da aprendizagem do educando até aquele 

momento de escolaridade: 

i) serão quatro por ano letivo, uma para cada bimestre. 

Trata-se de um momento avaliativo de síntese da aprendizagem, portanto, tem caráter 

cumulativo. A síntese do quarto bimestre, quando apresentar caráter cumulativo e representar 

o desempenho anual do (a) aluno (a) em cada componente curricular, poderá ser reproduzida 

na síntese anual; 

ii) considerarão as aprendizagens proporcionadas e consolidadas, as necessidades para o 

acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais dificuldades até o 

bimestre em análise, atendo-se aos critérios educacionais (direitos e objetivos de aprendizagem) 

considerados no Projeto 

Político Pedagógico e no Regimento Educacional; 

iii) terão por base as informações coletadas por diferentes instrumentos de avaliação. Os 

registros dos avanços e dificuldades no processo educativo, podem ocorrer de forma descritiva; 

iv) serão expressas por notas de 0 (zero) a 10 (dez)57, para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96. 

 

b) Síntese anual (Sa) – representa a síntese da aprendizagem do educando no final do ano: 

i) será única no ano, para cada componente curricular, podendo ser a reprodução da síntese do 

quarto bimestre, desde que esta última se constitua de caráter cumulativo. Será analisada e 

validada na reunião do Conselho de Classe do quarto bimestre; 

                                                           
55 A promoção em Educação Física e Arte e nos Componentes Curriculares da Parte diversificada decorrerá, 

apenas, da apuração da assiduidade. 
56 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, 

artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
57 Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a 

continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

de apoio pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44). 
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ii) considerará as aprendizagens proporcionadas e consolidadas ao longo do ano/ciclo, as 

necessidades para o acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais 

dificuldades, tendo por base os critérios educacionais (direitos e objetivos de aprendizagem no 

Ciclo Interdisciplinar) considerados no Projeto Político Pedagógico e Regimento Educacional; 

iii) será expressa por notas de 0 (zero) a 10 (dez), para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96. 

 

c) Parecer conclusivo (Pc): 

i) será único e definido somente na reunião do Conselho de Classe58 do quarto bimestre, em 

acordo com o §9º, art. 15 da portaria nº 5930/13; 

ii) alunos(as) dos 4° e 5° anos desse ciclo, com a frequência mínima exigida no ano letivo em 

curso pela Lei Federal nº 9.394/96 e demais dispositivos legais, terão direito à continuidade de 

estudos em anos subsequentes, independentemente da síntese anual (Sa) obtida. Nestes casos o 

parecer será expresso na forma de Continuidade de Estudos (CE). Não havendo a frequência 

mínima59, o parecer será expresso na forma de Retido (R); 

iii) alunos (as) dos 6° anos, final do Ciclo Interdisciplinar do Ensino Fundamental, serão 

considerados promovidos para o Ciclo subsequente, se alcançarem nota igual ou superior a 5,0 

(cinco) na síntese anual (Sa) de cada componente curricular60 e a frequência de acordo com as 

normas legais vigentes. Nestes casos será expresso na forma de Promovido (PR). Não havendo 

a frequência mínima61, o parecer será expresso na forma de Retido (R). 

 

3 - No Ciclo Autoral (Ensino Fundamental) 

 

a) Síntese bimestral (Sb) – representa a síntese da aprendizagem do educando até aquele 

momento de escolaridade: 

i) serão quatro por ano letivo, uma para cada bimestre. Trata-se de um momento avaliativo de 

síntese da aprendizagem, portanto, tem caráter cumulativo. A síntese do quarto bimestre, 

                                                           
58Nos termos dos §§ 3º e 4º, do artigo 97, da Portaria SME nº 5 941/2013. 
59 viii Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 

2013, artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
60 A promoção em Educação Física e Arte e nos Componentes Curriculares da Parte diversificada decorrerá, 

apenas, da apuração da assiduidade. 
61 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, 

artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
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quando apresentar caráter cumulativo e representar o desempenho anual do (a) aluno (a) em 

cada componente curricular, poderá ser reproduzida na síntese anual; 

ii) considerarão as aprendizagens proporcionadas e consolidadas, as necessidades para 

acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais dificuldades até o 

bimestre em análise, atendo-se aos critérios educacionais (direitos e objetivos de aprendizagem) 

considerados no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Educacional; 

iii) terão por base as informações coletadas por diferentes instrumentos de avaliação e os 

registros dos avanços e dificuldades no processo educativo, incluindo os avanços observados 

no desenvolvimento do TCA. Para os componentes curriculares dos professores que 

acompanharam seu desenvolvimento e/ ou dos que tiveram objetivos educacionais 

desenvolvidos pelo aluno ao realizar o TCA, os registros podem ocorrer de forma descritiva; 

iv) serão expressas por notas de 0 (zero) a 10 (dez)62, para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96. 

 

b) Síntese anual (Sa) – representa a síntese da aprendizagem do educando no final do ano: 

i) será única no ano, para cada componente curricular, podendo ser a reprodução da síntese do 

quarto bimestre, desde que esta última se constitua uma síntese de caráter cumulativo. Será 

analisada e validada na reunião do Conselho de Classe do quarto bimestre; 

ii) considerarão as aprendizagens proporcionadas e consolidadas, as necessidades para 

acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais dificuldades até o 

bimestre em análise, atendo-se aos critérios educacionais (direitos e objetivos de aprendizagem) 

considerados no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Educacional; 

iii) terão por base as informações coletadas por diferentes instrumentos de avaliação e os 

registros dos avanços e dificuldades no processo educativo, incluindo os avanços observados 

no desenvolvimento do TCA, seja para os componentes curriculares dos professores que 

acompanharam seu desenvolvimento, seja para os componentes curriculares que tiveram 

objetivos educacionais desenvolvidos pelo aluno ao realizar o TCA, podem ocorrer de forma 

descritiva; 

                                                           
62 Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a 

continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

de apoio pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44). 
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iv) será expressa por notas de 0 (zero) a 10 (dez), para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96. 

 

c) Parecer conclusivo (Pc); 

i) será único e definido somente na reunião do Conselho de Classe63 do quarto bimestre; 

ii) será expresso na forma de Promovido (PR) ou Retido (R); 

iii) alunos (as) dos 7°, 8° e 9° anos do Ciclo Autoral do Ensino Fundamental, serão considerados 

promovidos para o ano subsequente, se alcançarem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) na 

síntese anual (Sa) de cada componente curricular64 e a frequência de acordo com as normas 

legais vigentes65. 

 

 

4 - Nas Etapas de Alfabetização e Básica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

a) Síntese bimestral (Sb) – representa a síntese da aprendizagem do educando até aquele 

momento de escolaridade: 

i) serão duas por semestre letivo, uma para cada bimestre. 

Trata-se de um momento avaliativo de síntese da aprendizagem, portanto, tem caráter 

cumulativo. A síntese do segundo bimestre, quando apresentar caráter cumulativo e representar 

o desempenho semestral do (a) aluno (a) em cada componente curricular, poderá ser 

reproduzida na síntese semestral; 

ii) considerarão as aprendizagens proporcionadas e consolidadas, as necessidades para o 

acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais dificuldades até o 

bimestre em análise, atendo-se aos critérios educacionais considerados no Projeto Político 

Pedagógico e no Regimento Educacional; 

iii) terão por base as informações coletadas por diferentes instrumentos de avaliação. Os 

registros dos avanços e dificuldades no processo educativo, podem ocorrer de forma descritiva; 

                                                           
63Nos termos dos §§ 3º e 4º, do artigo 97, da Portaria SME nº 5 941/2013. 
64 A promoção em Educação Física e Arte e nos Componentes Curriculares da Parte diversificada decorrerá, 

apenas, da apuração da assiduidade. 
65 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, 

artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
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iv) serão expressas por notas de 0 (zero) a 10 (dez)66, para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96 e §7º, art. 15 da Portaria nº 5930/13. 

 

b) Síntese semestral (Ss) – representa a síntese da aprendizagem do educando no final do 

semestre:  

i) será única, para cada componente curricular, podendo ser a reprodução da síntese do segundo 

bimestre, desde que esta última se constitua uma síntese de caráter cumulativo.  

Será analisada e validada na reunião do Conselho de Classe do final do semestre; 

ii) considerará as aprendizagens proporcionadas e consolidadas ao longo do semestre/etapa, as 

necessidades para o acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais 

dificuldades até o momento, tendo por base os critérios educacionais considerados no Projeto 

Político Pedagógico e Regimento Educacional; 

iii) será expressa por notas de 0 (zero) a 10 (dez)67,para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96 e §7º, art. 15 da Portaria nº 5930/13. 

 

c) Parecer conclusivo (Pc); 

i) será único e definido somente na reunião do Conselho de Classe do final do semestre; 

ii) educandos do 1° semestre da etapa de Alfabetização e Básica (complemento indicado na 

retificação publicada no DOC de 30/10/14, página 159), com a frequência mínima exigida no 

semestre letivo em curso pela Lei Federal nº 9.394/96 e demais dispositivos legais, terão direito 

à continuidade de estudos no semestre subsequente, independentemente da síntese semestral 

(Ss) obtida. Nestes casos o parecer será expresso na forma de Continuidade de Estudos (CE). 

Não havendo a frequência mínima68, o parecer será expresso na forma de Retido (R);  

iii) educandos do 1° semestre da etapa Básica e (supressão indicada na retificação publicada no 

DOC de 30/10/14, página 159) do 2° semestre das etapas de Alfabetização e Básica, serão 

considerados promovidos para os/as semestres/etapas subsequente, se alcançarem nota igual ou 

                                                           
66 Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a 

continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

de apoio pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44). 
67 Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a 

continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

de apoio pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44). 
68 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, 

artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
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superior a 5,0 (cinco) na síntese semestral (Ss) de cada componente curricular69 e apuração da 

assiduidade nos termos da legislação em vigor. Nestes casos será expresso na forma de 

Promovido (PR). Não havendo a frequência mínima exigida70, o parecer será expresso na forma 

de Retido (R). 

 

5 – Nas Etapas Complementar e Final da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

a) Síntese bimestral (Sb) – representa a síntese da aprendizagem do educando até aquele 

momento de escolaridade: 

i) serão duas por semestre letivo, uma para cada bimestre. 

Trata-se de um momento avaliativo de síntese da aprendizagem, portanto, tem caráter 

cumulativo. A síntese do segundo bimestre, quando apresentar caráter cumulativo e representar 

o desempenho semestral do (a) aluno (a) em cada componente curricular, poderá ser 

reproduzida na síntese semestral; 

ii) considerarão as aprendizagens proporcionadas e consolidadas, as necessidades para o 

acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais dificuldades até o 

bimestre em análise, atendo-se aos critérios educacionais considerados no Projeto Político 

Pedagógico e no Regimento Educacional; 

iii) terão por base as informações coletadas por diferentes instrumentos de avaliação. Os 

registros dos avanços e dificuldades no processo educativo, podem ocorrer de forma descritiva; 

iv) serão expressas por notas de 0 (zero) a 10 (dez)71, para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96. 

 

b) Síntese semestral (Ss) – representa a síntese da aprendizagem do educando no final do 

semestre: 

i) será única, para cada componente curricular, podendo ser a reprodução da síntese do segundo 

bimestre, desde que esta última se constitua uma síntese de caráter cumulativo. Será analisada 

e validada na reunião do Conselho de Classe do final do semestre; 

                                                           
69 A promoção em Educação Física e Arte e nos Componentes Curriculares da Parte diversificada decorrerá, 

apenas, da apuração da assiduidade. 
70 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 

2013, artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
71 Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a 

continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

de apoio pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44). 
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ii) considerará as aprendizagens proporcionadas e consolidadas ao longo do ano/ciclo 

semestre/etapa (substituição indicada na retificação publicada no DOC de 30/10/14, página 

159), as necessidades para acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir 

eventuais dificuldades até o momento, tendo por base os critérios educacionais considerados 

no Projeto Político Pedagógico e 

Regimento Educacional; 

iii) será expressa por notas de 0 (zero) a 10 (dez)72, para todos os componentes curriculares, 

independente do critério de promoção ser apenas por assiduidade, tendo em vista o disposto no 

parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 9394/96.  

 

c) Parecer conclusivo (Pc): 

i) será único e definido somente na reunião do Conselho de Classe do final do semestre; 

ii) será expresso na forma de Promovido (PR) ou Retido (R); 

iii) alunos (as) dos 1° e 2° semestres dessas Etapas, serão considerados promovidos para o 

período subsequente ou, se for o caso, concluinte de ensino fundamental, se alcançarem nota 

igual ou superior a 5,0 (cinco) na síntese semestral (Ss) de cada componente curricular73 e a 

frequência de acordo com as normas legais vigentes74. 

 

6 - No Ensino Médio 

 

a) Síntese bimestral (Sb) – representa a síntese da aprendizagem do educando até aquele 

momento de escolaridade: 

i) serão quatro por ano letivo, uma para cada bimestre. 

Trata-se de um momento avaliativo de síntese da aprendizagem, portanto, tem caráter 

cumulativo. A síntese do quarto bimestre, quando apresentar caráter cumulativo e representar 

o desempenho anual do (a) aluno (a) em cada componente curricular, poderá ser reproduzida 

na síntese anual; 

ii) considerarão as aprendizagens proporcionadas e consolidadas, as necessidades para 

acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais dificuldades até o 

                                                           
72 Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a 

continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

de apoio pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44). 
73 A promoção em Educação Física e Arte decorrerá, apenas, da apuração da assiduidade. 
74 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, 

artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
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bimestre em análise, atendo-se aos critérios educacionais considerados no Projeto Político 

Pedagógico e no Regimento Educacional; 

iii) terão por base as informações coletadas por diferentes instrumentos de avaliação e os 

registros dos avanços e dificuldades no processo educativo, podem ocorrer de forma descritiva; 

iv) serão expressas por notas de 0 (zero) a 10 (dez)75, para todas as disciplinas, independente 

do critério de promoção ser apenas por assiduidade. 

 

b) Síntese anual (Sa) – representa a síntese da aprendizagem do educando no final do ano: 

i) será única no ano, para cada componente curricular, podendo ser a reprodução da síntese do 

quarto bimestre, desde que esta última se constitua uma síntese de caráter cumulativo. Será 

analisada e validada na reunião do Conselho de Classe do quarto bimestre; 

ii) considerará as aprendizagens proporcionadas e consolidadas ao longo da série, as 

necessidades para acompanhamento e a oferta de apoio pedagógico para suprir eventuais 

dificuldades até o momento, tendo por base os critérios educacionais considerados no Projeto 

Político Pedagógico e Regimento Educacional; 

iii) será expressa por notas de 0 (zero) a 10 (dez)76, para todas as disciplinas, independente do 

critério de promoção ser apenas por assiduidade. 

 

c) Parecer conclusivo (Pc): 

i) será único e definido somente na reunião do Conselho de Classe do quarto bimestre; 

ii) será expresso na forma de Promovido (PR) ou Retido (R); 

iii) alunos(as) das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, serão considerados promovidos para a 

série subsequente, se alcançarem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) na síntese anual (Sa) de 

cada disciplina77 e a frequência de acordo com as normas legais vigentes78.  

                                                           
75 Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a 

continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como 

de apoio pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44). 
76Fracionado em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem a continuidade 

dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como de apoio 

pedagógico complementar. (Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, artigo 44).  
77 A promoção em Educação Física e Arte decorrerá, apenas, da apuração da assiduidade. 
78 Observado o direito à Compensação de Ausências disposto na Portaria SME n° 5941, de 15 de outubro de 2013, 

artigo 93, consolidado no Regimento Educacional. 
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IV. Conclusão 

 

O Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo – Programa Mais Educação São Paulo proporcionou 

amplo terreno para o debate sobre o significado da avaliação para a aprendizagem, ao provocar 

a reflexão sobre a atribuição de notas e as decisões quanto à promoção e retenção do (a) aluno 

(a), com foco no direito à aprendizagem. Esse desafio indica a necessidade de se aportar essa 

temática como crucial para a formação continuada dos educadores e gestores de nossa Rede. 

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação, já iniciou o processo de formação com as 

equipes de representantes das Diretorias Regionais de Educação, por meio de seminários, que 

se desdobrarão em publicações para a RME. Além disso, ao propor essa nota técnica, informa 

a previsão de formação para gestores e professores da Rede na temática da avaliação para 2015. 
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