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RESUMO 
 

Neste trabalho, buscou-se apresentar e analisar o programa Avaliação Diagnóstica da 
Secretaria da Educação do Estado de Goiás, Seduc, apresentando desde a elaboração de suas 
provas até as ações pedagógicas originadas de seus resultados. Para isso, investigamos os 
objetivos dos gestores dessa Secretaria ao implantar esse programa, o processo de elaboração 
e aplicação das provas e, especialmente, a visão de professores de Matemática lotados na 
Subsecretaria Metropolitana de Goiânia quanto ao programa, além de suas ações pedagógicas 
oriundas dos resultados das provas do programa. Os caminhos percorridos nos levaram a 
refletir sobre essa modalidade de avaliação externa, pontuando desde os objetivos até as 
realizações em busca da construção de um processo de avaliação formativa. 
 
Palavras-chave: Avaliação diagnóstica. Avaliação externa. Avaliação formativa. 
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ABSTRACT 
 
In this study, we sought to analyze the process of Diagnostic Assessment of Department of 
Education of the State of Goiás, presenting his preparation to pedagogical actions derived 
from this process. For this, we investigate the objectives of managers that Secretariat to 
implement this program, the process of formulation and implementation of evidence, and 
especially the vision of mathematics teachers in crowded metropolitan Secretariat of Goiânia 
on this theme and its pedagogical actions arising from the application of these evidence for 
diagnostic evaluation. The paths taken lead us to reflect on this type of external evaluation, 
scoring goals from the achievements in the pursuit of building a formative evaluation process. 
 
 
Keywords: Keywords: Diagnostic evaluation. External evaluation. Formative assessment. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa foi iniciada a partir de questionamentos, tanto meus, enquanto 

professora de Matemática atuante há dez anos na Secretaria da Educação do Estado de Goiás, 

Seduc, quanto de muitos colegas, sobre o tema avaliação da aprendizagem escolar. Esses 

questionamentos se intensificaram a partir do ano de 2011, diante da implantação do 

programa de Avaliação Diagnóstica nesta rede de ensino. 

A necessidade de conhecer e explicar algumas peculiaridades deste programa de 

avaliação de rendimento escolar nos levou à questão principal a ser respondida pelo trabalho: 

Quais as impressões que os professores da rede estadual de educação, em especial os de 

Matemática, possuem em relação programa de Avaliação Diagnóstica da Seduc?  

Assim, no intuito de responder essa questão, traçamos o objetivo principal do trabalho: 

apresentar e analisar o programa Avaliação Diagnóstica praticado pela Seduc, desde sua 

implementação até as ações pedagógicas praticadas pelos professores dessa rede de ensino 

após os resultados obtidos por seus alunos nas provas da disciplina de Matemática, buscando 

confrontar as expectativas e objetivos iniciais do programa com os resultados alcançados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, realizamos um levantamento bibliográfico sobre 

os temas avaliação de aprendizagem e avaliação externa para melhor compreensão desses 

assuntos, tendo acesso a vários trabalhos, tais como, artigos de Fernandes (2008), Gatti 

(2009), D’Ambrósio (1989), Pavanello (2006) e de autores consagrados por sua vasta 

produção acadêmica na área como Cipriano Luckesi, Jussara Hoffmann, Heraldo Vianna, 

Benigna Villas Boas, dentre outros. 

Para alcançar o objetivo, inicialmente nossa investigação partiu da constatação dos 

objetivos dos gestores ao implantar o programa de Avaliação Diagnóstica e como este 

processo foi elaborado e aplicado nessa rede. Na sequência, investigamos como professores 

da Seduc receberam e apreenderam essas avaliações e como, dentro de sua compreensão 

desse programa, estão utilizando os resultados das avaliações diagnósticas propostas por esta 

Secretaria da Educação, dentro de uma perspectiva de avaliação formativa. Para aprimorar 

essa análise e melhor compreender a posição dos professores pesquisados, procuramos, 

também, investigar quais suas concepções em relação à avaliação da aprendizagem escolar. 

Com isso, esperamos que este trabalho se revele um material de análise para 

professores interessados na avaliação do processo de ensino aprendizagem e, também, para os 

gestores responsáveis pela Avaliação Diagnóstica da Seduc. Esperamos, também, que traga 
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contribuições para o debate na área de avaliação e, em especial, na avaliação no contexto da 

prática de Matemática.  

Para a execução da pesquisa, inicialmente foram selecionadas cinco escolas, 

escolhidas após autorização e indicação da própria Seduc, das quais foram entrevistados sete 

professores de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental, cujas turmas participaram das 

avaliações diagnósticas. A participação desses professores ocorreu por meio de uma entrevista 

gravada e as escolas, todas da Rede Estadual de Ensino, estão localizadas em diferentes 

regiões periféricas da cidade de Goiânia, sendo que uma se enquadra na condição de escola de 

tempo integral. Gestores e funcionários administrativos da Seduc também participaram por 

meio de entrevistas e respostas a um questionário, no qual contribuíram com informações 

relevantes sobre as características e funcionamento do programa. Em concordância com a 

ética em pesquisa, em momento algum serão divulgados os nomes das escolas, dos 

professores, coordenadores, diretores ou gestores participantes.  

Após essas entrevistas, em um segundo momento, estendemos a participação na 

pesquisa a professores de Matemática lotados em toda a região metropolitana de Goiânia, que 

participavam da “Semana de Formação” promovida pela Seduc. Nessa ocasião, encontramos a 

oportunidade de obter um número maior de dados que poderia proporcionar um maior 

enriquecimento de nosso trabalho. Distribuímos 180 questionários (APÊNDICE D) aos 

participantes e recebemos 47 respondidos. 

A partir desses dados coletados, analisamos as falas e as respostas dos sujeitos da 

pesquisa e elaboramos essa dissertação referendada por referenciais teóricos sobre avaliação 

da aprendizagem escolar. O trabalho foi estruturado em quatro capítulos assim distribuídos: 

No Capítulo 1, “A avaliação da aprendizagem escolar”, trazemos à luz da teoria, um 

histórico sobre a avaliação escolar, práticas e discussões até chegarmos ao conceito de 

Avaliação Formativa. Também discorremos sobre as avaliações externas de sistemas 

educacionais da educação básica no Brasil, já que essas Avaliações Diagnósticas fazem parte 

de um sistema de avaliação externa, Por fim, traçamos as possíveis relações entre a avaliação 

formativa e essas avaliações externas. 

No Capítulo 2, “A Avaliação Diagnóstica da Seduc”, apresentamos o Sistema de 

Avaliação Educacional do Estado de Goiás – SAEGO, no qual as Avaliações Diagnósticas 

estão inseridas. 

O Capítulo 3 refere-se à metodologia. Nesse capítulo, traçamos os caminhos que 

foram percorridos na pesquisa, os detalhes da dinâmica desenvolvida para alcançarmos nosso 
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objetivo, a caracterização dos sujeitos participantes e apresentamos o método utilizado na 

análise dos dados. 

No Capítulo 4, “O processo de Avaliação Diagnóstica da Seduc: analisando ações e 

intenções”, discutimos os resultados e elegemos as quatro categorias de análise: a) A 

dinâmica do programa Avaliação Diagnóstica da Seduc; b) As concepções dos professores 

sobre avaliação da aprendizagem escolar; c) As impressões dos professores sobre o programa 

Avaliação Diagnóstica; d) As ações praticadas antes e após a aplicação das provas da 

Avaliação Diagnóstica. 

 Por último, apresentamos as Considerações Finais obtidas após a finalização e análise 

de todos os dados e caminhos percorridos para atingir o objetivo de nosso trabalho. 
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1 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR 

  

Para nós professores, a avaliação da aprendizagem pode ser considerada uma das 

ações mais difíceis do processo de ensino-aprendizagem, em qualquer disciplina. Em áreas 

específicas como a Matemática ou as Ciências em geral, a correção de trabalhos e provas é o 

momento em que o professor se vê frente ao resultado de seu trabalho e muitas vezes essa 

experiência não é agradável, pela visão do suposto fracasso do seu ensino.  Em algumas 

disciplinas, como a Matemática, isso pode ser majorado, especificamente, porque se tende a 

analisar com pouca subjetividade o acerto ou erro, fortalecendo a ideia do exato. 

Quando as atividades são avaliadas de forma estanque, como se o conhecimento sobre 

uma parte do conteúdo não dependesse do que foi aprendido anteriormente, ou ao avaliar uma 

prova separadamente das outras atividades desenvolvidas durante um determinado período, ou 

seja, do trabalho em sala de aula, do desenvolvimento ocorrido durante o processo, ou o 

caminho para o acerto ou o erro, o professor acaba isolando o processo de aprendizagem da 

avaliação final. 

Considera-se que a ideia pontual de avaliação em disciplinas exatas ou não, não seja 

uma concepção adequada quando se trata de avaliação escolar. Mesmo no caso das avaliações 

externas que já são utilizadas com grande frequência pelos gestores da Educação, apenas a 

ideia de constatação já pode ser considerada superada ou ineficiente quando se prioriza 

melhores resultados pedagógicos. 

Considerando que a avaliação da aprendizagem escolar deve ocorrer como um 

processo contínuo, que deve percorrer todo o processo de ensino aprendizagem, 

apresentaremos, a seguir, um breve histórico sobre avaliação da aprendizagem escolar e, 

como o foco de nosso trabalho é a avaliação de um sistema educacional, apresentaremos, 

também, os aspectos históricos desse tipo de avaliação. 

  

1.1 O PROCESSO AVALIATIVO NUMA PERSPECTIVA HISTÓRIC A 

 

 Como nos propusemos a fazer uma análise do programa Avaliação Diagnóstica da 

Seduc dentro de uma perspectiva de avaliação formativa, consideramos importante fazer um 

breve histórico sobre avaliação da aprendizagem escolar até definirmos o que é uma avaliação 

formativa e qual sua relação com avaliações externas oficiais. 
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 Devemos primeiramente considerar que o ato de avaliar se fez presente na sociedade 

organizada desde as mais primitivas, como indicam os autores: 

 

A avaliação, em um sentido amplo, é uma atividade que faz parte da vida humana e 
está presente no cotidiano dos indivíduos. (SOBRINHO, 2002, p.17). 

Ousaríamos dizer que a avaliação surgiu com o próprio homem, se entendermos por 
avaliação a visão apresentada por Stake – o homem observa; o homem julga, isto é, 
avalia. (VIANNA, 2000, p. 22). 

Avaliação não é um conceito novo. Com relação ao aspecto de “examinar e julgar, 
determinar o valor”, a prática da avaliação sem dúvida precedeu muito sua 
definição, e suas raízes remontam aos primórdios da história humana. O homem de 
Neanderthal praticou-a ao determinar que tipos de madeira se prestavam à confecção 
das melhores lanças, assim como os patriarcas persas ao selecionar os pretendentes 
mais adequados para suas filhas ou os pequenos proprietários rurais da Inglaterra, 
que abandonaram seus arcos curtos (bestas) e adotaram os arcos longos do País de 
Gales [...] (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 36). 

 
Em relação à avaliação da aprendizagem escolar, Luckesi (2003) nos diz que:  

 
A tradição dos exames escolares, que conhecemos hoje, em nossas escolas, foi 
sistematizada nos séculos XVI e XVII, com as configurações da atividade pedagógica 
produzidas pelos padres jesuítas (séc. XVI) e pelo Bispo John Amós Comênio (fim do 
séc. XVI e primeira metade do século XVII). (LUCKESI, 2003, p. 16). 
 
 

 Após o século XVIII, com a criação da escola moderna, que permitiu maior acesso a 

livros com a criação das bibliotecas, começa-se a conceber uma ideia de avaliação mais 

estruturada. Avaliação baseada na utilização de exames, notação e controle constituiu  a área 

de estudos chamada docimologia. 

No final do século XIX até parte do século XX, outra área de estudos que ficou 

evidente foi a psicometria, caracterizada por testes padronizados e objetivos que mediam a 

inteligência e o desempenho das pessoas. No entanto com o passar do tempo, a utilização 

desses testes veio sendo substituída por formas mais amplas de avaliar em que o aluno 

começava a ser visto como um todo, um ser humano com todas as suas implicações 

(ABRAMOWICZ, 1996).   

O termo "avaliação educacional", propriamente dito foi proposto primeiramente por 

Tyler em 1934 na mesma época em que surgiu a educação por objetivos, que tem como 

princípio formular objetivos e verificar se estes foram cumpridos, evidenciando uma 

avaliação com objetivo principal de verificação de competências dentro de um currículo. Ele 

encara-a como a comparação constante entre os resultados dos alunos, ou o seu desempenho e 

objetivos, previamente definidos. A avaliação é, assim, o processo de determinação da 

extensão com que os objetivos educacionais se realizam. 
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Esse tratamento dado à avaliação ganhou notoriedade com a publicação de sua obra 

“Princípios básicos de currículo e ensino”: 

 
O processo avaliativo consiste, basicamente, na determinação de quanto os objetivos 
educacionais estão sendo atingidos por programas curriculares e instrucionais. 
Todavia como os objetivos educacionais expressam mudanças em seres humanos, 
isto é, os objetivos visados traduzem certas mudanças desejáveis nos padrões de 
comportamento do aluno, a avaliação é o processo destinado a verificar o grau em 
que essas mudanças comportamentais estão ocorrendo. [...] A avaliação deve julgar 
o comportamento dos alunos, pois o que se pretende em educação é justamente 
modificar tais comportamentos (TYLER apud SAUL, 1994, p.27). 

 

Pela proposta de avaliação de Tyler e de seus colaboradores, que encontra-se 

registrada nos manuais de instrução de professores, explanando a  sequência de ensino e 

avaliação, ao bom professor apenas seria necessário seguir as “instruções”, caracterizando sua 

concepção tecnicista de ensino. 

Outros autores, Bloom, Hastings e Madaus (1983), também relacionam a avaliação 

com a verificação de objetivos educacionais. Em função da finalidade da avaliação 

consideram três tipos de avaliação: uma preparação inicial para a aprendizagem, uma 

verificação da existência de dificuldades por parte do aluno durante a aprendizagem e o 

controle sobre se os alunos atingiram os objetivos fixados previamente. 

Essa tendência de concepção de avaliação da aprendizagem como técnica repercutiu 

fortemente nas universidades, na formação de professores, onde essas obras eram incluídas 

como leitura obrigatória em seus currículos e seu reflexo também esteve presente nos 

documentos legais, como na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do 

Brasil, LDB, Nº 4.024/61 (BRASIL, 1961) e na segunda, Nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), onde 

foi enfatizado o aprimoramento técnico e o incremento da eficiência e da maximização de 

resultados, evidenciando assim uma ênfase no aspecto quantitativo nos meios e técnicas 

educacionais. 

Mesmo com a forte tendência tecnicista da avaliação, ainda nos Estados Unidos, após 

a verificação de baixos índices obtidos pelas classes marginalizadas da sociedade, no ano de 

1965 passaram a discutir um método avaliativo de caráter qualitativo, e a avaliação passou a 

fazer parte de metodologias e matérias que utilizam abordagens qualitativas como a 

antropologia, a filosofia e a etnografia. Posteriormente, a avaliação passou a ser obrigatória a 

todos os programas sociais e educativos dos EUA. 

Nesse intervalo temporal que ocorreu deste ano, 1965, até o início da década de 80, 

vários autores deram nomes aos diferentes enfoques da avaliação, porém todos eles 

valorizavam os métodos qualitativos e tinham uma visão democrática da avaliação. 
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No início da década de 80, numa tentativa de superar a hegemonia dos EUA e 

progredir para uma proposta de avaliação qualitativa, uma movimentação timidamente é 

iniciada no Brasil. O artigo “A abordagem etnográfica: uma nova perspectiva na avaliação 

educacional” de André (1978) foi o primeiro a ser publicado com essa abordagem. 

Segundo Luckesi (1995), uma série de congressos, seminários e fóruns de debates 

começou a acontecer pelo Brasil: 

 
Iniciei, em 1982, uma nova fase de tratamento da temática, dando margem a que os 
enfoques sociológico e político começassem a tomar seu lugar. Fui convidado pela 
ABT para coordenar um fórum de debates do XIV Seminário Brasileiro de 
Tecnologia Educacional [...] Escrevi, então, uma série de textos. [...] Entre aquele o 
intitulado: “Avaliação: otimização do autoritarismo” tratava dos diversos equívocos 
teóricos exercidos na prática educativa; aí tive a oportunidade de abordar o equívoco 
em relação à aprendizagem escolar, especialmente em função do viés do 
autoritarismo que mescla e direciona essa prática. Discuti, então, como a avaliação 
da aprendizagem se manifestava como lugar de práticas autoritárias na relação 
pedagógica [...] (LUCKESI, 1995, p.10). 
 
 

De acordo com Saul (1994), a análise da função da avaliação, nesse período, ganha 

uma dimensão política e passa a ser objeto de estudo de vários pesquisadores brasileiros, 

dentre eles Ana Maria Saul, Carlos Cipriano Luckesi, Magda Soares, Sandra Zakia Lian de 

Souza, Pedro Demo, Jussara Hoffman, Celso dos Santos Vasconcellos, Mere Abramowicz, 

Lea Depresbiteris, Maria Laura Barbosa Franco, Menga Lüdke, Thereza Penna Firme, entre 

outros. Os quais produziram reflexões no sentido de denunciar a direção seletiva e 

classificatória da avaliação quantitativa e a busca de uma nova teoria da avaliação que 

pudesse refletir em melhora da aprendizagem escolar. 

Um novo rumo no campo da avaliação surgiu em 1980, nos EUA e na Inglaterra, com 

o neoliberalismo e com a crise econômica o estado tornou-se controlador e fiscalizador. Como 

consequência dessas mudanças, a avaliação passou a ser um mecanismo fundamental dos 

governos nos seus esforços obsessivos de implantação de uma estrita cultura gerencialista e 

fiscalizadora (BERNSTEIN, 1991 apud DIAS 2002). 

Nesta mesma época, especialmente na Inglaterra, começou-se a atribuir aos 

professores, por ser educadores, a responsabilidade sobre as dificuldades político-

administrativas e aos insucessos econômicos do país (DIAS, 2002). Nesse sentido, quanto a 

sua capacidade de responder as exigências do mercado, comércio e indústria, as universidades 

começaram a ser cobradas como se fossem empresas ou organizações competitivas. 

 Diante desse panorama e considerando todas essas características históricas, foi se 

contornando o perfil dos métodos de avaliação que até hoje são utilizados, e mesmo após a 
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década de 80 terem aumentado as reflexões sobre os rumos da avaliação, sobre as abordagens 

qualitativas associadas às quantitativas, sobre a concepção de uma visão holística, as práticas 

avaliativas percebidas no cotidiano das salas de aula ainda encontram-se bastante permeadas 

pelas ideias remotas de constatação, medidas, aprovação ou reprovação. 

 Devido à influência dos governos e das autoridades educacionais sobre o campo da 

avaliação escolar, realizada por meio das avaliações oficiais, apresentaremos, a seguir, um 

breve histórico sobre os programas de avaliação de sistemas educacionais adotados pelo 

Brasil, relacionados à educação básica. Entender um pouco das intenções dessas avaliações 

em larga escala durante o tempo é importante para nossa pesquisa, pois precisamos tentar 

compreender quais os reais propósitos do programa Avaliação Diagnóstica da Seduc.  

 

1.2 SOBRE AVALIAÇÕES EXTERNAS DE SISTEMAS EDUCACIONAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 

Devemos inicialmente considerar que as primeiras avaliações de programas e sistemas 

educacionais diferem em objetivos e função se comparadas àquelas que são realizadas 

atualmente. Nas primeiras iniciativas, a avaliação estava muito relacionada à mensuração de 

rendimento individual dos alunos, através de testes escritos, com forte preocupação em avaliar 

suas capacidades psíquicas. Esta tendência continuou no início do século XX, com o 

desenvolvimento de metodologias mais sofisticadas de coleta e análise de dados, como 

ilustram Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004): 

 
A década de 1920 viu o rápido surgimento de testes baseados nas normas dos 
programas, criados para avaliar os níveis individuais de desempenhos. Em meados 
da década de 1930, mais da metade dos Estados Unidos tinha algumas formas de 
testes estaduais, e os testes padronizados, baseados nas normas de referência dos 
programas, inclusive testes para avaliar o aprendizado, assim como testes de 
personalidade e perfis de interesses, transformaram-se em um grande negócio. 
Durante esse período, os educadores consideravam as mensurações e a avaliação 
quase sinônimos, sendo esta última em geral vista como um teste final para avaliar o 
desempenho de um aluno e atribuir-lhe notas. (WORTHEN; SANDERS; 
FITZPATRICK, 2004, p. 63). 

 

 A partir de meados da década de 1950, observa-se uma mudança de foco nas pesquisas 

sobre avaliação, que deixa de enfatizar apenas as questões psicológicas e passa a centrar-se 

nas questões trazidas pela Sociologia, que procurava contribuir para o entendimento da 

relação entre os resultados do ensino, as formas de funcionamento das escolas e o 

atendimento das necessidades sociais: 
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[...] no período 1956 a 1964, tendo predominado o enfoque sociológico na pesquisa 
em educação, perseguiu-se a obtenção de informações sobre a relação entre práticas 
educacionais e necessidades sociais e econômicas da população, nas distintas 
regiões brasileiras, sendo que o tratamento dado ao tema “avaliação” refletiu esse 
quadro. (FREITAS, 2004, p. 41) 

 

Nas décadas de 50 e 60 do século XX a pesquisa social e educacional no Brasil 

recebem um novo direcionamento. Nessa época, como explica Bonamino (2002), Anísio 

Teixeira assume a direção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, 

que posteriormente teve seu nome adicionado ao nome do Instituto, imprimindo à instituição 

um compromisso de articular as pesquisas realizadas nas áreas sociais à ação política em 

educação. O fato possibilitou que “novas orientações metodológicas e temáticas” 

(BONAMINO, 2002, p. 38-39) fossem desenvolvidas no âmbito das pesquisas. 

Tais mudanças também estão calcadas no clima de otimismo que pairava no Brasil 

após o fim da ditadura getulista e a esperança de se democratizar o ensino no Brasil. Para 

Bonamino, esse ideário influenciou a pesquisa e a trajetória da avaliação no país, 

relacionando-a ao propósito de desenvolvimento do setor educacional: 

 
Também a criação do CBPE [Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional], com 
características de centro voltado para a pesquisa, a orientação política educacional e 
a experimentação pedagógica e como órgão responsável pela racionalização dos 
serviços públicos de ensino e pelo planejamento e acompanhamento de projetos 
educacionais, parece coerente com o propósito de promover a democracia social e 
política e o desenvolvimento econômico via educação. (BONAMINO, 2002, p. 40). 
 

No desenvolver dos acontecimentos e mesmo ocorrendo a mudança do foco 

psicológico (que predominou em um primeiro momento do desenvolvimento da pesquisa 

educacional no Brasil), para o sociológico, e pelo anúncio da possibilidade de utilizar as 

pesquisas para a orientação da política educacional e para o planejamento do sistema, Freitas 

(2004) observa que tais estudos avaliativos foram pouco efetivos no sentido de fundamentar o 

planejamento e a regulação do sistema educacional. A proposta de Anísio Teixeira de conferir 

uma maior articulação entre pesquisa e ação política parece ter ficado no plano das intenções 

ou pelo menos ter sido dificultado por razões não especificadas nos textos consultados. 

Segundo Freitas (2004), em meados dos anos de 1960 até o final da década posterior, 

quando se observa que as questões educacionais passam a ser analisadas sob a égide da Teoria 

Geral da Administração, o olhar sobre a escola é mediado pelas lentes de uma perspectiva 

econômica que enfatizava a racionalidade nos processos educacionais, conferindo à avaliação 

um papel de destaque: 
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Nos anos pós-1964 e anos 1970, as pesquisas e estudos com enfoque econômico 
ganharam proeminência, no Brasil. Foram temas tratados com freqüência, nesses 
anos: a educação como investimento, os custos educacionais e a relação entre 
educação escolar e demanda de profissionais. (FREITAS, 2004, p. 42). 

 

Fica evidenciada, nos anos mil novecentos e setenta, uma maior preocupação com os 

processos avaliativos escolares e suas implicações, apresentando maior demanda em formação 

específica e mais aprofundada de docentes e especialistas nessa área, alguns com investimento 

de formação no exterior. 

 Segundo Gatti (2009), em 1966, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, do Rio de Janeiro, 

criou o CETPP, Centro de Estudos de Testes e Pesquisas Psicológicas, onde testes 

educacionais passam a ser desenvolvidos e estudados (FGV, 1970). Foi elaborado um 

conjunto de provas objetivas para as últimas séries do ensino médio, nas áreas de Linguagem, 

Matemática, Ciências Físicas e Naturais e Estudos Sociais, que foram aplicadas a alunos do 

ensino médio e incluía um questionário sobre características socioeconômicas desses alunos 

além de suas aspirações. Essa pode ser considerada a primeira iniciativa relativamente ampla 

no Brasil para verificação da aquisição de conhecimentos e sua relação com diferentes 

variáveis, tais como sexo, nível socioeconômico, dentre outras. Porém, mesmo este Centro 

tendo investido consideravelmente na formação de profissionais preparados para atuar na 

avaliação educacional e tendo produzido várias publicações nessa área, acabou por direcionar 

seu trabalho na produção de processos seletivos para universidades e concursos públicos. 

Nesses primeiros estudos, a dimensão técnica da avaliação assumiu a centralidade do 

debate, sendo que as dimensões política e ideológica ficaram relegadas a um segundo plano 

ou, como explicita Sousa (2004) em sua revisão sobre a produção da área, foram dissimuladas 

sob a égide do tecnicismo: 

 
Usualmente, os estudos que têm se voltado para uma retrospectiva da produção em 
avaliação educacional no Brasil [...], apoiados na própria trajetória da pesquisa em 
educação [...]; têm caracterizado a produção dos anos 70 e anos iniciais da década de 
80 como respaldada em pressupostos positivistas, que se expressam em um tratamento 
da avaliação como mecanismo de controle do planejamento, sob a crença de que a 
maior produtividade do sistema de ensino seria alcançada pela via da racionalização do 
trabalho, sem qualquer interesse em se questionar os princípios estruturantes do 
currículo, bem como suas relações com a sociedade, desconsiderando-se os conflitos e 
relações de poder presentes na sociedade capitalista. Como conseqüência, a avaliação 
é tratada como atividade técnica dissimulando-se sua dimensão política e ideológica. 
(SOUSA, 2004, p.182-183). 

 

Segundo Castro e Sanguinetti (1977), ainda na década de 70, por iniciativa do ECIEL 

(Programa de Estudos Conjuntos de Integração Econômica Latinoamericana), foi 

desenvolvido, no Brasil e em outros países da América Latina, um estudo avaliativo de grande 

porte sobre os determinantes dos níveis de escolaridade e do rendimento escolar obtidos por 
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alunos do ensino básico com diferentes características pessoais e socioeconômicas. Para tal, 

foi aplicado um questionário para levantamento de dados sobre situação socioeconômica, 

atitudes com relação ao processo escolar e aspirações, além de um exame de compreensão de 

leitura e de ciências. Foram coletados dados de diretores, professores e escolas. 

Segundo Gatti (2009), a partir da experiência adquirida com estudos realizados 

durante a década de 1970 no, então, Estado da Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro, em 

um convênio do governo estadual com o Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais/INEP/Ministério da Educação, e, também, a partir de outros pequenos projetos, 

criou-se um instrumento que pudesse verificar o desempenho de alunos das primeiras séries 

iniciais do ensino fundamental, em leitura, escrita e matemática, por todo o país, utilizando 

amostras das diferentes regiões geográficas.  

Ainda segundo a autora, nos anos subsequentes, não se observou, no entanto, uma 

maior preocupação de administrações públicas com a avaliação do rendimento escolar dos 

alunos das redes de ensino. A cidade de São Paulo foi considerada uma exceção, pois já no 

início dos anos 1980 realizou o primeiro estudo avaliativo de uma rede de ensino. Como em 

1982 houve mudança de administração, o estudo ficou com seus resultados sem utilização, 

uma vez que os novos dirigentes não se interessaram em utilizar os resultados obtidos e levar 

adiante o processo iniciado dois anos antes. Hoje, São Paulo mantém um sistema de avaliação 

oficial institucionalizado, o SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo).  

Merece destaque uma importante experiência no campo de avaliações oficiais que 

ocorreu na década de 1980, o chamado Projeto EDURURAL (Programa de Educação Básica 

para o Nordeste Brasileiro). Segundo Gatti (2009), esse projeto foi avaliado durante sua 

implantação e desenvolvimento de 1982 a 1986, segundo as formas de gerenciamento geral 

do projeto e, por amostra, o gerenciamento local, analisando o sistema de monitoria, os 

professores, as organizações municipais de ensino, os alunos e as famílias. Foram 

desenvolvidos testes para avaliar crianças em nível de segundas e quartas séries do ensino 

fundamental, em classes da zona rural, geralmente multisseriadas. Estas provas foram 

desenvolvidas a partir de amostras de exercícios e trabalhos colhidos nas escolas dos três 

Estados onde a avaliação se desenvolvia, Piauí, Ceará e Pernambuco e as crianças foram 

avaliadas em 1982, 1984 e 1986. O interessante nesse projeto é que se tentava construir um 

conjunto de provas, tanto quanto possível adequado àquela realidade, buscando maior 

validade para os dados de rendimento escolar.  

Análises qualitativas dos dados levantados foram desenvolvidas, tendo sido agregados 

estudos de caso ao modelo avaliativo para análise e compreensão em maior profundidade de 

situações mais específicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 1988, 7v.). Os 
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resultados obtidos trouxeram várias consequências sobre as políticas vigentes e tal experiência 

foi valorosa no sentido de se pensar uma avaliação de sistemas de modo crítico a partir de 

uma ação direta. 

Durante a década de 1980, a avaliação dos programas de avaliação de sistemas 

educacionais teve como marco o repensar sobre suas dimensões política e ideológica. Passou-

se a considerar que a avaliação possui um caráter político-ideológico e não somente técnico, 

como foi destacado por Sousa (2004) ao analisar as produções em avaliação realizadas pela 

equipe de avaliação da Fundação Carlos Chagas: 

 
Para além de se destacar a avaliação como medida da eficiência de um dado 
programa, expressa na produtividade de sua operação e efetividade na produção de 
resultados, é destacado o conceito de eficácia, que significa avaliar se o programa 
responde a necessidades sociais legítimas. Embora no delineamento dos projetos não 
se contemple a discussão dessas necessidades e sua eventual legitimidade para 
diferentes grupos e setores da sociedade, é possível identificar, a partir do início dos 
anos de 80, a presença da afirmação da dimensão política da avaliação como 
pressuposto de trabalho. (SOUSA, 2004, p. 183). 
 

Bonamino (2002), ao traçar o percurso da avaliação externa no Brasil, situa o ponto de 

partida na década de 1980, no contexto de redemocratização do país, do crescente processo de 

universalização do acesso ao ensino de 1º grau, hoje Ensino Fundamental, e a seletividade 

escolar que marcava este grau de ensino: 

 
Ao longo da década, a preocupação com as excessivas taxas de repetência e com a 
evasão precoce dos alunos, principalmente os das camadas populares, levou à 
implantação de políticas de não-reprovação e de avaliação continuada, à construção 
de novas escolas, ao treinamento ampliado de professores, à distribuição de livros 
didáticos. No final dos anos 80, o reconhecimento da inexistência de estudos que 
mostrassem mais claramente o atendimento educacional oferecido à população e seu 
peso sobre o desempenho dos alunos dentro do sistema escolar conduziu às 
primeiras experiências de avaliação do ensino de 1º grau (p. 15). 

 

No final da década de 80, quando o debate sobre avaliação já promovida pelos 

pesquisadores da área já estava acalorado, e apontavam para graves problemas como a 

repetência e a evasão, fez-se necessário reportar a dados concretos sobre o panorama 

brasileiro sobre o rendimento escolar dos alunos em nível de sistemas e os fatores a ele 

associados. 

A partir desse momento e coincidindo com a mudança da Constituição brasileira foi 

apontada a necessidade de uma mudança na atuação do Ministério da Educação em relação ao 

ensino fundamental e médio, levando-o a ter um papel orientador e um papel avaliador como 

referência para políticas e avanços na área da educação básica. Ao final de 1987, foi proposto 

que se fizesse uma prova para avaliar o rendimento escolar em 10 capitais de estados do país, 

com alunos das 1as, 3as, 5as e 7as séries de escolas públicas, para verificar se um processo de 
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avaliação mais amplo por parte do Ministério seria viável e traria resultados relevantes. Como 

essa primeira etapa foi considerada bem sucedida, posteriormente o estudo avaliativo foi 

expandido para 20 capitais e mais 39 cidades. Também foi realizada uma prova para avaliar o 

rendimento escolar de alunos dos 3os anos do ensino médio em todas as modalidades 

oferecidas na época (geral, normal, técnico industrial, comercial etc.) (VIANNA, 1988, 

1989a, 1989b apud GATTI, 2009). 

No ano de 1988, como extensão à iniciativa do MEC, a Secretaria de Estado da Educa-

ção do Paraná realizou uma prova com os alunos de 2ª e 4ª séries nas escolas estaduais. Em 

1991, completando o ciclo de avaliações proposto pelo MEC, foi realizado esse mesmo tipo 

de avaliação feito nas escolas públicas, em escolas privadas, em 11 Estados e no Distrito 

Federal (VIANNA e GATTI, 1988).  

 Os resultados dessas avaliações externas resultaram em dados que apontaram para 

resultados muito aquém do desejável, repercutindo consideravelmente no Ministério, nas 

Secretarias da Educação e na mídia. Assim, dispondo de informações que poderiam provocar 

importantes reflexões que resultariam em inferências nas políticas das redes de ensino e na 

prática das salas de aula, implantou-se o SAEB – Sistema de Avaliação da Educação 

Brasileira. 

 Segundo Gatti (2009), isso ocorreu em 1990, em articulação com as Secretarias 

Estaduais de Educação. Realizado por amostra nacional de alunos, inicialmente com provas 

objetivas no modelo clássico, essa avaliação passou a ser realizada anualmente, abrangendo 

séries do ensino fundamental e médio, tendo aperfeiçoado sua metodologia e, finalmente, em 

1995, adotado os procedimentos preconizados pela Teoria da Resposta ao Item. A intenção 

associada a essa avaliação era a de prover informações para tomadas de decisão quanto a 

diversos aspectos das políticas educacionais, bem como para pesquisas e discussões, a partir 

da geração e organização de informações sobre o desempenho acadêmico dos alunos no 

sistema e fatores a ele associados. 

 Ainda segundo Gatti (2009), essa nova metodologia de construção do teste e análise de 

resultados, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), abriria a possibilidade de comparabilidade 

entre os resultados das avaliações ao longo do tempo. Neste ano, foi decidido que o público 

avaliado seria o das etapas finais dos ciclos de escolarização: 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental (que correspondem ao 5º e 9º ano atualmente) e 3º ano do Ensino Médio. Além 

da amostra da rede pública, em 1995 foi acrescentada uma amostra da rede privada. Neste ano 

não foram aplicados testes de ciências. 



23 
 

Nas edições de 1997 e 1999, os alunos matriculados nas 4ª e 8ª séries foram avaliados 

em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, e os alunos de 3º ano do Ensino Médio em 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. A partir da edição de 2001, o 

SAEB passou a avaliar apenas as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Tal formato se 

manteve nas edições de 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011. A partir de 2005, o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica é composto por duas avaliações complementares: o Aneb – 

Avaliação Nacional da Educação Básica e o Anresc – Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar, mais conhecido como Prova Brasil (BRASIL/INEP, 2011). 

A primeira abrange de maneira amostral os estudantes das redes públicas e privadas do 

país, localizados na área rural e urbana e matriculados nos 5º e 9º anos do ensino fundamental 

e também no 3º ano do ensino médio. Nesses estratos, os resultados são apresentados para 

cada Unidade da Federação, Região e para o Brasil como um todo. A segunda é aplicada 

censitariamente a alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental público, nas redes estaduais, 

municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos 

matriculados na série avaliada. Nesse estrato, a prova recebe o nome de Prova Brasil e oferece 

resultados por escola, município, unidade da federação e país (BRASIL/INEP, 2011). 

Também há a Provinha Brasil, cuja primeira aplicação ocorreu em abril de 2008, é 

uma prova diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano de 

escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa prova acontece em duas etapas, 

anualmente, uma no início e a outra ao término do ano letivo. A dinâmica de aplicação em 

períodos distintos deveria possibilitar aos professores e gestores educacionais a realização de 

um diagnóstico mais preciso que permitisse conhecer o que foi agregado na aprendizagem das 

crianças, em termos de habilidades de leitura dentro do período avaliado. Ela é aplicada a 

todos os alunos da rede pública de ensino, matriculados no segundo ano de escolarização e o 

objetivo principal seria a melhoria da qualidade da alfabetização.  

Atualmente, as médias de desempenho na Prova Brasil também subsidiam o cálculo 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, ao lado das taxas de aprovação nas 

séries. 

Segundo o posicionamento do INEP, responsável pelo SAEB, a Prova Brasil foi 

idealizada para atender a demanda dos gestores públicos, educadores, pesquisadores e da 

sociedade em geral por informações sobre o ensino oferecido em cada município e escola. 

Vale abrirmos um parêntese para relembrar que a criação desse Instituto teve um papel 

propulsor no desenvolvimento das pesquisas educacionais. Segundo Bonamino (2002), ao se 

retomar a trajetória brasileira em avaliação, percebe-se que o INEP teve um papel seminal no 
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desenvolvimento da avaliação no país. Para a autora, “as poucas iniciativas desse tipo [ou 

seja, de pesquisa avaliativa] desencadeadas na década de 60 estiveram marcadas pela 

descontinuidade e não permitiram que se acumulassem experiências e conhecimentos mais 

sistemáticos na área” (BONAMINO, 2002, p. 37). A criação desse instituto veio corroborar os 

anseios dos estudiosos na busca de dados concretos sobre a realidade educacional brasileira, 

podendo dar aporte às pesquisas. 

Retomando o curso de nosso texto, considera-se então, que o objetivo do SAEB seria 

auxiliar os governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, 

assim como a comunidade escolar, no estabelecimento de metas e na implantação de ações 

pedagógicas e administrativas, visando a melhoria da qualidade do ensino. 

Em seu artigo, Sousa (2001) problematiza avaliações realizadas pelo Ministério da 

Educação em diferentes níveis de ensino, destacando “o papel central que a avaliação assume 

na formulação e implementação das políticas educacionais, como expressão de um 

movimento mais amplo de redefinição do papel do Estado” (SOUSA, 2001, p. 69). No artigo, 

Sousa aponta algumas características que são comuns às diferentes iniciativas de avaliação, 

ressaltando a ênfase nos produtos ou resultados; a meritocracia; o escalonamento dos 

resultados, implicando uma classificação; o predomínio dos dados qualitativos e uma ênfase 

na avaliação externa, não havendo articulação com outros modelos de avaliação, 

principalmente com a autoavaliação. Com esta análise Sousa alertava que: 

 
Pautada por tais características, a avaliação tende a imprimir uma dada lógica e 
dinâmica organizacional nos sistemas de ensino, que se expressam no estímulo à 
competição entre as instituições educacionais e no interior delas, refletindo-se na 
forma de gestão e no currículo. Quanto ao currículo, destaca-se sua possível 
conformação aos testes de rendimento aplicados aos alunos; quanto à gestão, a 
perspectiva apontada é a de eventual fortalecimento de mecanismos 
discriminatórios, com excessiva ênfase na racionalidade técnica. (SOUSA 2001, p. 
90-91) 
 

Em outro artigo, Sousa (2003) retoma essa mesma discussão e reafirma a tendência 

apontada anteriormente, reforçando uma das ideias já expressas, a relação entre premiação ou 

punição e a conformação do que se ensina nas escolas, ou seja, “o poder dos testes de 

rendimento vir a confirmar o que se ensina nas escolas” (SOUSA, p. 181). 

Vale lembrar, entretanto, que a autora, em ambos os artigos, não se posiciona 

contrariamente a avaliação externa, mas suas preocupações centravam-se no papel que ela 

vinha assumindo e nos objetivos que o Estado explicitava naquele momento. Assim como o 

trajeto da avaliação escolar foi sendo delineado através das reflexões sobre as realidades 
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vivenciadas no contexto histórico, também podemos considerar que no que tange às 

avaliações externas  esse processo também encontra-se em curso. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE/SAEB, (BRASIL, 2011), 

além do SAEB, a Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, também 

representam avaliações externas da educação básica, promovidas pelo Governo Federal por 

meio do MEC.  

Segundo INEP (BRASIL, 2011) em 1998 foi criado o ENEM, que tinha o objetivo de 

avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a 

melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. A partir de 2009, passou a ser utilizado 

também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. Foram 

implementadas mudanças no Exame com a justificativa de tentar contribuir para a 

democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de 

Ensino Superior, IFES, para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos 

currículos do ensino médio. 

Mesmo com objetivos claros e definidos, o ENEM por muitas vezes é utilizado como 

forma de “ranquear” e comparar escolas, tanto públicas quanto privadas, com o intuito de 

autopromoção. Para Fernandes (2009), essa prática de comparações entre escolas com o 

propósito de “ranquear”, geralmente não considera o tipo de alunos que frequentam a escola, 

nem quais qualificações possuem os professores, técnicos e funcionários. Deixa de considerar 

também os recursos físicos e materiais disponíveis de cada escola, bem como, características da 

comunidade.  

Observa-se, então, no Brasil o papel de Estado Avaliador preocupado com o controle 

do processo educacional, ao mesmo tempo em que se esquiva do seu papel financiador, à 

medida que atribui às instâncias estaduais e municipais e à sociedade essa tarefa, 

responsabilizando-as, assim, pela eficiência e qualidade que oferecem (LIMA, 2002). 

Observa-se, também, que o país optou por um sistema de avaliação nacional baseado em 

exames, ou seja, em provas para se medir desempenhos, depositando-se neles, conforme 

Barriga (2000, p. 51), a esperança de melhorar a educação. 

1.3 AVALIAÇÃO FORMATIVA E AS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Com objetivos claros para todos os sistemas de ensino, as avaliações externas têm se 

tornado um campo forte de pesquisas com vistas a torná-las mais significativas procurando 

compreender suas repercussões e consequências. Mesmo assim, esse trabalho tem caminhado 
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de modo lento e muitas vezes com resultados insatisfatórios, o que indica que muito ainda 

precisa ser feito. 

Segundo Fernandes (2009), 
 
(...) para muitos educadores e pesquisadores é duvidoso que as avaliações externas 
por si mesmas, possam ter o papel de informar de forma confiável acerca do que os 
alunos sabem e que possam contribuir para melhorar a qualidade do ensino. 
(FERNANDES, 2009, p. 111), 

 
Fernandes (2009) acrescenta ainda que, atualmente, existe uma grande variedade de 

modalidades de avaliações externas, que são desenvolvidas de acordo com o propósito e 

objetivos definidos por meio das políticas educacionais de cada país, produzindo diferentes 

tipos de implicação nos mais variados níveis, como: na vida pessoal, social e acadêmica dos 

alunos; nas formas como as escolas e os professores se organizam e desenvolvem o currículo; 

naquilo que é ensinado e como é ensinado; naquilo que é avaliado e como é avaliado e na 

credibilidade social dos sistemas educativos. 

Essas implicações colocam muitas vezes a validade1 e a confiabilidade2 das avaliações 

externas em um campo de discussões e debates constantes sobre os métodos e objetivos 

desses exames. Existem vários tipos de validades, sendo que a mais destacada pelos 

pesquisadores é a validade de conteúdo, ou seja, em que medida um teste, por exemplo, 

contém uma amostra significativa do conteúdo relevante do domínio ou domínios que foram 

ensinados e se pretende avaliar. 

Contudo, de acordo com Gipps (apud Fernandes, 2009, p.133), “a validade é hoje 

encarada como um conceito unitário em que o construto (a competência ou a aprendizagem 

subjacente) é o tema unificador”. Outra linha de pensamento considera que a validade de uma 

avaliação só terá sentido a partir das interpretações que se fizerem dela a partir dos resultados, 

de modo a não se limitar apenas a um conceito do teste em si mesmo. 

Messick (apud Fernandes, 2009), ao fazer uma ampliação do conceito de validade, 

afirma que não se pode limitar a ser mais um conceito de medida. O autor acredita ser mais 

um conceito social, em que se devem levar em conta os significados tirados dos resultados. 

Dessa forma, um teste será válido quando ações forem efetivadas a partir das análises de seus 

                                                           
1 Validade é o grau em que um instrumento de medida mede aquilo que pretende medir. É a representação 
correta da informação. Uma prova é válida quando consegue avaliar o que se pretende, ou seja, quando expressa 
o grau de adequação ao que se deseja avaliar.  A validade está necessariamente relacionada aos objetivos ou 
propósitos da prova. 
2
 Confiabilidade é sinônimo de credibilidade. Por exemplo, confiabilidade implica em critérios adequados para a 

correção das provas, de modo que diferentes examinadores ou o mesmo examinador em tempos diferentes  
possam atribuir a mesma nota a um mesmo candidato. 



27 
 

resultados, assim se esses resultados forem consistentes, a avaliação externa é tida como 

confiável.  

As políticas públicas de avaliação tendem a apresentar um caráter centralizador em 

medidas de desempenho, diferenciando-se da avaliação da aprendizagem escolar como 

apresenta Vianna (2003): 

 
Quando nos referimos às avaliações internas, temos em mente aquelas realizadas pelas 
escolas. É evidente que a avaliação na escola é parte do processo formativo, 
constituindo o trinômio ensino-aprendizagem-avaliação, sob a orientação do professor. 
[...] As avaliações externas, realizadas quase sempre mediante proposta dos órgãos 
diretivos do sistema (Ministério da Educação, Secretarias de Estado da Educação), são 
recomendáveis, na medida em que representam um trabalho não comprometido com a 
administração educacional e as políticas que a orientam. (VIANNA, 2003, p. 17-18). 
 
 

Considerando essa diferença, consideramos que o programa de Avaliações 

Diagnósticas adotado pela Seduc possui uma perspectiva de avaliação da aprendizagem 

escolar, pois essa avaliação, mesmo sendo externas, tem o objetivo de nortear o processo de 

ensino aprendizagem dentro das escolas a partir das ações pedagógicas praticadas pelos 

professores após os resultados obtidos por seus alunos.  

As ações efetivadas a partir das análises dos resultados dessas avaliações é que nos 

fazem remeter ao conceito de avaliação formativa. Assim, adotamos como referencial teórico 

os parâmetros considerados dentro de uma avaliação formativa. 

 Com relação à avaliação formativa, Hadji (2001) sustenta que sua função 

principal é a de contribuir para uma boa regulação da atividade de ensino (ou da formação, no 

sentido amplo). Trata-se, portanto, de levantar informações úteis à regulação do processo de 

ensino-aprendizagem. Todavia, o autor nos lembra de que “uma avaliação não precisa 

conformar-se a nenhum padrão metodológico para ser formativa” (HADJI, 2001, p. 19). 

 Segundo Perrenoud (1999), numa perspectiva formativa, a avaliação é 

efetivada com objetivo de ajudar o aluno a aprender e a se desenvolver. Antes de prender-se 

aos resultados, apesar de não os desconsiderar, os procedimentos avaliativos favorecem o 

acompanhamento constante e contínuo dos percursos de aprendizagem, porque promovem o 

levantamento de informações e pistas relevantes à compreensão de problemas e obstáculos 

interpostos à aprendizagem. Porém, mais que a identificação das dificuldades, a avaliação 

formativa tem por consequência a promoção de ajustes e readequações dos procedimentos de 

ensino.  

Hadji (2001) fala da avaliação formativa como uma “utopia promissora”, um modelo 

ideal. Essa utopia é legítima, no entanto, na medida em que visa correlacionar atividade 

avaliativa e atividade pedagógica e propõe uma avaliação que se ponha a serviço das 

aprendizagens.  
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Ao avaliar processos, pessoas, instituições ou o rendimento de um aluno, tal ato pode 

ser conduzido através de um diálogo construtivo ou, ao contrário, pode ser transformado num 

momento marcadamente autoritário e repressivo. Assim como as ações tomadas após 

obtermos resultados dos exames, sejam externos ou internos, tal opção dependerá da 

concepção sobre avaliar que não consiste, tratando-se de avaliação escolar, simplesmente, em 

medir desempenho ou produzir julgamento. Como apresenta Luckesi (2000): 

Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso no sentido de que a 
avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo. Para compreender isso, 
importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamento é um ato que distingue o 
certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo. A avaliação tem por 
base acolher uma situação, para, então (e só então), ajuizar a sua qualidade, tendo 
em vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. A avaliação, como ato 
diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a exclusão; a inclusão e não a seleção 
– que obrigatoriamente conduz à exclusão. (LUCKESI, 2000, p.172) 
 

A avaliação diagnóstica, como se refere Luckesi, já apresenta implicitamente 

características inclusivas da avaliação, já que o objetivo principal nessa etapa do processo 

avaliativo não está em selecionar e sim em avaliar as condições iniciais para que um trabalho 

seja conduzido baseando-se nas percepções apreendidas, buscando incluir os estudantes ao 

dar suporte às ações necessárias para que as dificuldades apresentadas sejam superadas. 

Dois princípios presentes a uma avaliação enquanto mediação são o do 

acompanhamento reflexivo e o do diálogo, que não se processa obrigatoriamente através de 

conversa enquanto comunicação verbal com o estudante, mas como um momento de reflexão 

sobre como se faz e refaz suas ações. Segundo Hoffmann (1994), 

 
A avaliação, enquanto relação dialógica, vai conceber o conhecimento como 
apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação-reflexão-ação 
que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, 
carregado de significados, de compreensão. Dessa forma, a avaliação passa a exigir 
do professor uma relação epistemológica com o aluno – uma conexão entendida 
como reflexão aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do 
educando sobre o objeto do conhecimento. (HOFFMANN, 1994). 

 

Para que ocorra uma avaliação mediadora, é necessário que o professor reflita sobre as 

tarefas atribuídas a seus alunos, bem como suas atitudes após os resultados dessas atividades. 

Para existir a mediação é importante que os trabalhos, provas ou quaisquer instrumentos 

avaliativos, das avaliações internas ou das externas, sejam discutidos e analisados em 

conjunto pelo professor e seus alunos.  

Faz-se necessário, portanto, uma maior interação entre professor e aluno, que não deve 

ser considerado como um receptor passivo dos conteúdos que o docente sistematiza, 

procurando superar o paradigma tradicionalista da avaliação. 
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Em uma avaliação formativa, o professor faz uma reflexão sobre a realidade do aluno 

e a forma como ele constrói seu conhecimento; durante o processo avaliativo, o aluno toma 

consciência de seu próprio processo de aprendizagem. 

Em contraponto à forte concepção de avaliação como medida, recorremos a uma 

definição de avaliação que promove as aprendizagens dos estudantes e professores e o 

desenvolvimento da escola, e que assume caráter inovador na medida em que é um processo 

planejado, em permanente construção, que necessita de procedimentos e instrumentos 

variados para atender aos objetivos educacionais. Para Villas Boas (2010), 

Estudiosos brasileiros têm defendido a substituição do paradigma tradicional da 
avaliação (voltada apenas para a aprovação e reprovação) pelo paradigma que busca 
a avaliação mediadora, emancipatória, dialógica, integradora, democrática, 
participativa, cidadã etc. Todas essas designações fazem parte do que se entende 
como avaliação formativa. (VILLAS BOAS, 2010, p.35) 

A avaliação deve ser uma atividade orientada para o futuro, divergindo do conceito de 

medição, que é pontual e tem como objetivo fornecer informações, resultados definidos.  

Avaliar deve ser entendido como uma reflexão sobre informações obtidas para subsidiar o 

planejamento para o futuro, ocorrendo no decorrer de todo o processo e reorientando o 

trabalho. 

A avaliação diagnóstica integra-se aos princípios da avaliação formativa, constituindo 

uma etapa sem a qual não há como esta ser concebida. Não há de fato uma prática de 

avaliação formativa sem a ação prática, a partir da clareza dos objetivos do que será ensinado 

e da dinâmica interativa entre os resultados obtidos, possibilitando a tomada de decisão e a 

melhoria da qualidade de ensino, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade 

de regulações constantes. 

Dessa forma não há o que impeça que as avaliações externas possam colaborar com o 

processo de avaliação nas escolas. Mesmo suas provas não tendo sido elaboradas pelos 

professores locais, estes poderão utilizá-las no seu processo avaliativo, associando seus 

resultados a reflexões e ações em sua prática pedagógica. 

Assim, faz parte de nosso objetivo, além de apresentar e analisar o programa 

Avaliação Diagnóstica praticado pela Seduc, apresentar as ações pedagógicas praticadas pelos 

professores dessa rede de ensino a partir dos resultados obtidos por seus alunos nas provas da 

disciplina de Matemática e analisá-las segundo o olhar de uma avaliação formativa.  

Como faz parte de nosso objetivo geral apresentar e analisar esse programa da Seduc, 

no capítulo seguinte, apresentaremos um panorama geral desse programa. 
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2 A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA SEDUC–GO 

 

 As avaliações externas, no geral, apresentam características mensuradoras ou 

reguladoras, pois, geralmente, seus objetivos estão relacionados a revelar um panorama de 

como os sistemas de ensino encontram-se em relação aos parâmetros considerados 

satisfatórios nos exames nacionais e internacionais de proficiência. 

 A ideia de classificação das instituições de ensino quanto a esses parâmetros fica 

exposta quando da apresentação dos resultados e, evidentemente, apenas a constatação do 

desempenho de cada instituição não faz nenhum sentido se o objetivo principal não estiver 

relacionado à melhoria das condições de aprendizagem dos alunos avaliados. 

 O programa Avaliação Diagnóstica implantado pela Seduc, que faz parte do Sistema 

de Avaliação Educacional de Goiás, SAEGO, possui objetivo principal de colaborar 

diretamente com o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Sendo, então, uma 

avaliação externa que apresenta forte relação com o processo avaliativo interno das escolas, 

consideramos que ela possui as intenções de uma avaliação escolar interna, pois seus 

resultados são disponibilizados individualmente por alunos, turmas e colégios, sendo que os 

resultados ficam restritos ao ambiente escolar. Além disso, os professores e gestores devem 

pensar em ações para serem aplicadas em sala de aula com o intuito de melhorar o 

aprendizado dos alunos naqueles conteúdos explorados pela prova diagnóstica. 

 Neste capítulo apresentaremos as características e a dinâmica do programa Avaliação 

Diagnóstica da Seduc. 

  

2.1 O SAEGO 

 

De 2004 a 2005, a Seduc, numa parceria com o Instituto Ayrton Sena (IAS), 

desenvolveu uma política de avaliação externa com a aplicação de duas provas anuais de 

Língua Portuguesa e Matemática para estudantes do 3º ao 5º anos do ensino fundamental – 

Prova Goiás – e de Língua Portuguesa para alunos do 2º ano – Provinha Goiás. De 2006 a 

2010, com a extinção da parceria com o IAS, a Secretaria deu continuidade apenas à aplicação 

da Provinha Goiás, que passou a ser elaborada pela equipe de profissionais da 

Superintendência do Ensino Fundamental da Seduc. 

Em 2011, a Seduc implantou o Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, 

SAEGO. Este sistema é composto por dois tipos de avaliação: as Avaliações Diagnósticas; e 

uma avaliação externa anual aplicada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 
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Educação – CAEd, da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Trata-se, portanto, de duas 

avaliações distintas que compõem um mesmo sistema de avaliação oficial, o SAEGO. 

Ressaltando que as Avaliações Diagnósticas ocorrem periodicamente durante o ano letivo, 

enquanto a Avaliação de responsabilidade do CAED,  ocorre anualmente. 

O propósito principal do SAEGO, segundo a Seduc, foi “criar um sistema de ensino 

mais justo e inclusivo, no qual as chances de aprendizado sejam iguais para todos os 

estudantes” (GOIÁS, 2013a). Foram avaliados alunos do 2º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino 

Fundamental e aos alunos de 3º ano do Ensino Médio matriculados na Secretaria da Educação 

de Goiás. 

Segundo a Seduc, 
 
O SAEGO se configura como uma importante política pública de avaliação da 
educação, capaz de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Com os 
dados gerados pelas avaliações do programa, será possível proporcionar um 
diagnóstico mais preciso e rico da educação ofertada nas escolas de nosso estado. 
(GOIÁS, 2013a). 

 
Ainda segundo a Seduc, o SAEGO obtém o diagnóstico do desempenho dos alunos em 

diferentes áreas do conhecimento e níveis de escolaridade e “o objetivo do Sistema de 

Avaliação do Estado de Goiás é monitorar de maneira contínua e permanente o desempenho 

dos estudantes da rede estadual para, a partir do diagnóstico obtido com os resultados da 

avaliação, fomentar, orientar e acompanhar as políticas educacionais do Estado como, por 

exemplo, a formação de professores e o trabalho pedagógico desses” (GOIÁS, 2011). 

Segundo alguns gestores da Seduc, as Avaliações Diagnósticas tiveram como 

motivação inicial a necessidade da Seduc, e em particular do próprio Secretário da Educação 

que estava iniciando sua gestão, em “conhecer a realidade” sobre o desempenho dos alunos 

nas séries finais dos Ensinos Fundamental e Médio, de maneira mais “precisa”. Seria então 

um diagnóstico da Rede Estadual de Ensino que serviria como auxílio para programar as 

diretrizes de trabalho, já que seria possível conhecer a realidade aparente que permeava 

aquela Secretaria no que diz respeito à proficiência dos alunos. Inicialmente, em 2011, foram 

aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática a alunos do 5º e 9º ano do ensino 

fundamental e 3º ano do Ensino Médio. 

Em 2013, o Sistema foi composto por provas de Língua Portuguesa, incluindo leitura e 

produção textual, Matemática e Ciências da Natureza. As datas de aplicação destas provas 

constam no calendário anual escolar da Seduc e são aplicados pelos professores das escolas 

aos alunos concluintes da segunda fase do Ensino Fundamental (9º ano) e do Ensino Médio 

(3º ano). 
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2.2 A DINÂMICA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DA SEDUC -GO 

  

Os parâmetros considerados para a elaboração das provas da Avaliação Diagnóstica 

são as matrizes de referência, definidas pelo MEC para a Prova Brasil, que apresentam 

tópicos ou temas com descritores3  que indicam as habilidades de Língua Portuguesa e 

Matemática a serem avaliadas. A elaboração das provas fica a cargo da Gerência de 

Desenvolvimento Curricular, GEDEC, que é um departamento da Seduc, e os responsáveis 

por esse trabalho são as equipes de professores de Língua Portuguesa e Matemática, lotados 

nesse departamento. 

Inicialmente, as provas foram aplicadas a alunos do 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. Em datas previamente agendadas no calendário 

escolar oficial da Seduc ocorreu a aplicação das primeiras provas. Estas foram enviadas a 

todas as escolas estaduais de Goiás e aplicadas pelos próprios professores de cada escola 

participante. 

Os alunos tiveram um tempo mínimo de duas horas e meia para a resolução das 

provas, que apresentam 10 questões de Matemática e 10 de Língua Portuguesa, incluindo 

interpretações de textos. No dia agendado para a aplicação das provas, os alunos participantes 

dedicam-se exclusivamente à resolução destas, para evitar que estejam sobrecarregados com 

outras atividades e para que possam direcionar sua atenção somente à participação nas provas. 

Após a aplicação, a Seduc envia o gabarito das questões e o quadro de correção para 

cada sala (ANEXO 1), para que os professores corrijam as provas e apresentem os resultados. 

Os resultados são entregues pela secretaria das escolas à Seduc em data pré-estabelecida. 

Nos quadros de correção, os professores devem marcar os acertos que cada aluno 

obteve em cada questão. Nos quadros estão especificados os descritores correspondentes a 

cada uma das questões. Dessa forma, os professores já podem perceber, já durante a correção, 

quais as dificuldades específicas apresentadas, ou seja, em quais descritores os seus alunos 

apresentaram maior ou menor dificuldades. 

Após as correções e preenchimento dos quadros, os resultados são lançados no 

Sistema Informatizado de Gestão Escolar da Secretaria de Educação, SIGE, ficando à 

disposição da Seduc para que sejam elaborados os gráficos de desempenho de cada turma, nos 

                                                           
3 Descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que 
traduzem certas competências e habilidades. Os descritores indicam habilidades gerais que se esperam dos 
alunos e constituem a referência para seleção dos itens que devem compor uma prova de avaliação (BRASIL, 
2011 – PDE). 
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quais são apontados, por exemplo, os descritores que apresentaram maiores e menores acertos 

em cada disciplina. Com esses dados, os técnicos da Seduc definem linhas de ação e planejam 

intervenções, como a produção de material pedagógico de apoio e a presença de monitores 

nas escolas. No ANEXO 2, apresentamos um tipo de relatório enviado às escolas. Nele são 

apontados, para cada série e disciplina, os três descritores em que os alunos tiveram pior 

desempenho. 

A partir daí, as escolas têm acesso aos resultados de suas turmas e devem desenvolver 

ações pedagógicas voltadas a sanar as dificuldades apresentadas por seus alunos. Para incentivar 

e orientar as escolas a promoverem essas ações, a GEDEC promoveu encontros de formação 

com professores de Português, Matemática e coordenadores pedagógicos em diversas regionais 

do Estado, promovendo discussões e apresentando sugestões de intervenções a serem 

desenvolvidas em sala de aula. Esses encontros ocorreram ao longo de 2011. 

No ano seguinte à implantação do programa, foram acrescentadas às provas questões 

sobre Ciências da Natureza e produção de texto. Também foi feita uma tentativa de estender a 

aplicação das avaliações a todos os alunos da segunda fase do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, o que ficou inviabilizado por questões operacionais, tais como, a logística, a 

produção e a elaboração das provas. Mesmo assim, algumas séries começaram a também a 

participar das avaliações, como as do 2º ano do ensino Médio.  

Quanto às ações pedagógicas, a Seduc passou a solicitar que as escolas apresentassem 

por escrito os planos de ação elaborados a partir das análises dos resultados das Avaliações 

Diagnósticas. Os tutores pedagógicos, que são servidores da Seduc responsáveis pelo 

acompanhamento pedagógico das escolas, ficaram também responsáveis a orientar os 

professores nesse sentido. 

Os planos de ação devem ser apresentados por todas as escolas do Estado, e devem 

contemplar ações pedagógicas que sejam voltadas para a superação das dificuldades 

apresentadas pelos alunos, devendo apresentar atividades dirigidas para este fim e 

envolvimento de todos os agentes do processo de ensino e aprendizagem. 

 Os gestores devem apresentar à sua equipe de professores o panorama revelado pelas 

provas, e deve orientar e discutir, ao lado de seus coordenadores pedagógicos, soluções para 

que as dificuldades apresentadas sejam superadas. Geralmente as orientações aos professores 

ocorrem em reuniões pedagógicas na própria escola, os chamados “Momentos Coletivos”, ou 

em outras oportunidades consideradas propícias. Os coordenadores pedagógicos devem 

acompanhar a efetivação dos planos de ação elaborados, incentivar e orientar o corpo docente 

na melhoria de desempenho de suas turmas por meio das ações planejadas.  
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3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa é caracterizada como de cunho qualitativo, pois sua abordagem exige, 

conforme afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 49) “que o mundo seja examinado com a ideia de 

que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer 

uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser apenas 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 

mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes. Desta forma, a diferença entre abordagem quantitativa e 

qualitativa da realidade social é de natureza e não de escala hierárquica, ou seja, uma não 

exclui a outra. 

Na pesquisa qualitativa se verifica uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números (MINAYO, 2007). 

Segundo Ludke e André (1986), para realizar uma pesquisa é preciso promover um 

confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Trata-se de construir uma porção do saber. Esse 

conhecimento é não só fruto da curiosidade, da inquietação, da inteligência e da atividade 

investigativa do pesquisador, mas também da continuação do que foi elaborado e sistematizado 

pelos que já trabalharam o assunto anteriormente. Para as autoras, as características básicas de 

uma pesquisa qualitativa são:  

 
1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 
pesquisador como seu principal instrumento. 
2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. 
3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 
4. O 'significado' que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 
especial pelo pesquisador. 
5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não se 
preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do início 
dos estudos. As abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da 
inspeção dos dados num processo de baixo para cima. (LUDKE & ANDRÉ, 1986, 
p. 11-13).  
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 Moreira (2002) aborda as características básicas dessa metodologia, apresentando um 

sumário com seis itens, não pretendendo esgotá-las. Para ele, a pesquisa qualitativa inclui: 1) 

A interpretação com o foco. Nesse sentido, há um interesse em interpretar a situação em 

estudo sob o olhar dos próprios participantes; 2) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco 

de interesse é a perspectiva dos informantes; 3) A flexibilidade na conduta do estudo. Não há 

uma definição a priori das situações; 4) O interesse é no processo e não no resultado. Segue-se 

uma orientação que objetiva entender a situação em análise; 5) O contexto como intimamente 

ligado ao comportamento das pessoas na formação da experiência; e 6) O reconhecimento de 

que há uma influência da pesquisa sobre a situação, admitindo-se que o pesquisador também 

sofre influência da situação de pesquisa. 

Triviños (1987, p. 128-130), quando trata desse tema, apresenta as contribuições de 

Bogdan que indica as seguintes características para a pesquisa qualitativa, semelhantes às 

apresentadas por Moreira (op. cit.); ambas se complementam: 

 
1ª) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 
pesquisador como instrumento-chave. 
2ª) A pesquisa qualitativa é descritiva. 
3ª) Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 
simplesmente com os resultados e o produto. 
4ª) Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente. 
5ª) O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa. 
 

Todas essas peculiaridades elencadas da pesquisa qualitativa são possíveis de serem 

percebidas num estudo qualitativo que contemple o ambiente escolar. 

Nessa pesquisa, o aspecto quantitativo também foi considerado, já que os dados 

numéricos apresentados são relevantes para melhor compreensão da análise dos resultados. 

Segundo Ludke e André (1986), 

 
Todos os dados da realidade são considerados importantes. O pesquisador deve, 
assim, atentar para o maior número possível de elementos presentes na situação 
estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor 
compreensão do problema que está sendo estudado. (LUDKE, ANDRÉ, 1986, p. 12) 
 

É preciso, portanto, de acordo com Gunther (2006), que aquele que busca a construção 

do conhecimento através da pesquisa utilize formas complementares, e não isoladas, de 

utilização da pesquisa quantitativa e qualitativa, sem se prender a um ou outro método, 

adequando-os para solução do seu problema de pesquisa. 

Com efeito, a partir dessa visão, percebe-se que as duas abordagens, qualitativa e 

quantitativa, vistas até certo tempo como antagônicas, podem apresentar um resultado mais 

considerável e significativo, se utilizadas na pesquisa de um mesmo problema. 
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3.1 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

O primeiro passo de nossa pesquisa foi agendar na Secretaria Estadual da Educação de 

Goiás uma entrevista com os coordenadores da Gerência de Desenvolvimento Curricular, 

responsáveis pela elaboração e organização das provas da Avaliação Diagnóstica.  

A intenção foi obter informações oficiais sobre o projeto da Avaliação Diagnóstica, 

principalmente, seus objetivos, além de obter autorização para a realização da pesquisa para que 

se pudesse submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás – CEP/UFG. Além disso, procuramos, juntamente com o pessoal dessa Gerência, 

estabelecer alguns critérios para a escolha das escolas em que a pesquisa seria realizada, tendo 

em vista que não poderia englobar todas as escolas, tampouco todos os professores de 

Matemática. Naquele momento, interessava estudar escolas e professores que tivessem adotado 

alguma atitude pedagógica relacionada à aplicação das avaliações diagnósticas e isso, somente o 

pessoal da Gerência poderia informar. 

Nesse primeiro encontro, os representantes dessa Gerência demonstraram 

receptividade e interesse em colaborar com a pesquisa, considerando-a muito pertinente e 

importante diagnóstico sobre suas ações. No entanto, naquele momento ainda não foi possível 

obter informações precisas e necessárias para iniciarmos nosso trabalho. 

Ficou acertado, então, que enviaríamos nosso projeto de pesquisa para que fosse 

analisado e emitida uma autorização para a realização da pesquisa nas escolas estaduais. 

Nesse projeto constavam os principais objetivos, um roteiro da entrevista semiestruturada que 

faríamos com os professores (APÊNDICE A) e um questionário a ser enviado via e-mail para 

os gestores desse departamento (APÊNDICE B). Depois de seguidas tentativas, entregaram a 

indicação de cinco escolas localizadas em regiões distintas de Goiânia que poderiam fazer 

parte da pesquisa, por apresentarem ações pedagógicas a partir dos resultados das avaliações 

diagnósticas. 

As escolas indicadas fazem parte da Subsecretaria Metropolitana de Goiânia, sendo 

quatro situadas em regiões periféricas da capital (regiões Sul, Leste, Sudoeste e Mendanha), e 

uma em um bairro mais centralizado. 

A quatro escolas mais periféricas, bem afastadas da região central da cidade, 

encontram-se em áreas de vulnerabilidade social e atendem a um público, em sua maioria, 

pertencente à classe trabalhadora de baixo poder aquisitivo. Quanto à estrutura física, essas 

escolas possuem um padrão semelhante, sendo prédios antigos, mas que possuem um nível 
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satisfatório de conservação e atendem alunos da segunda fase do Ensino Fundamental e 

Médio. 

Uma dessas escolas oferece atendimento em tempo integral, onde os alunos chegam à 

unidade de ensino por volta das sete horas da manhã e permanecem na escola até 

aproximadamente cinco horas da tarde. Pela manhã os alunos assistem aulas regulares como 

nas demais escolas da rede estadual de ensino e no período vespertino os alunos participam de 

atividades dirigidas relacionadas a aulas extracurriculares, esportes ou reforço escolar.  

A rotina de alimentação dos alunos inclui café da manha, almoço e lanche da tarde. No 

entanto, mesmo recebendo alunos em período integral, essa escola não apresenta estrutura 

física diferenciada para acolhimento dos alunos, não dispondo por exemplo de um refeitório, 

sala de descanso e de banho, nem quadra coberta.  

Retomando o curso de nossa caminhada, recebemos as respostas ao questionário que 

enviamos por e-mail, com observações sobre a parte técnica da Avaliação Diagnóstica e do 

SAEGO. Porém, a autorização para executar a pesquisa não foi, ainda, concedida, pois aquele 

departamento não tinha autonomia para tal. Orientaram, então, que se procurasse a sede da 

Seduc para pleitear ao Superintendente de Ensino tal autorização. 

Por meio da Gerência de Desenvolvimento Curricular, foi agendado um encontro no 

departamento indicado, no qual o projeto foi apresentado. A partir daí, iniciou-se uma fase de 

espera para o recebimento da autorização. Após dias, a autorização almejada foi obtida, 

porém com a ressalva, totalmente pertinente, que o início da pesquisa somente poderia 

acontecer após o projeto ser submetido e aprovado no CEP/UFG. No projeto submetido à 

Secretaria, essa condição era afirmada pelos pesquisadores. 

Este foi, então, o passo seguinte, submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Infelizmente, no intervalo de tempo no qual submetemos o projeto para análise, a 

Universidade entrou em greve, o que adiou em meses o recebimento do parecer e 

consequentemente também atrasou o andamento da pesquisa. 

Após o encerramento da greve citada, o parecer favorável foi obtido, e logo depois de 

atender às poucas ressalvas apontadas, iniciou-se a pesquisa. Os primeiros contatos com as 

possíveis escolas participantes foram via telefone, sendo contatados, inicialmente, Diretores e 

Coordenadores Pedagógicos, aos quais esclarecemos os propósitos da pesquisa e agendamos 

uma primeira visita para um contato com os professores quando, numa conversa informal, 

seria apresentada a pesquisa e confirmada a possível aceitação de participação dos mesmos. 

 Inicialmente, as cinco escolas sugeridas pela Seduc foram procuradas para um contato 

inicial e todas demonstraram interesse em participar da pesquisa. Essas escolas apresentaram 
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diferentes desempenhos no IDEB.  Algumas tinham melhorado seu índice na última 

avaliação, em relação à avaliação anterior, outras permaneceram no mesmo patamar. A que 

apresentou maior evolução de desempenho no IDEB foi a escola de tempo integral. 

 Foi feito, então, o primeiro contato pessoalmente com essas escolas, nas datas 

convenientes a cada uma delas. Nesse encontro, foi explicada a pesquisa ao grupo diretivo de 

cada escola e a cada professor de Matemática convidado a participar.Todas as escolas visitadas 

e seus respectivos professores concordaram em participar da pesquisa e foi combinado que em 

uma segunda visita agendada, se daria o início da pesquisa. 

Como primeiro instrumento para a coleta de dados, foi utilizada uma entrevista 

semiestruturada, pois, sendo um roteiro previamente elaborado com questões abertas 

direcionadas e flexíveis, permitiria ampliação dos questionamentos favoráveis para a 

observação, análise e interpretação. 

De acordo com Duarte (2004, p. 215), 
 
Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, 
valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos 
bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 
explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador 
fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos 
como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 
informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 
preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 
mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. (DUARTE, 2004, p. 
215). 
 

Foram selecionados, ao todo, sete professores de Matemática atuantes em turmas de 9º 

ano do Ensino Fundamental das cinco escolas pesquisadas. O principal motivo pela escolha 

das turmas do 9º ano foi a indicação da Seduc, pois, segundo ela, nessa série é que havia mais 

ações tomadas a partir dos resultados das provas da Avaliação Diagnóstica. Outro motivo, foi 

o interesse de um recorte menor na pesquisa, focando em turmas de mesma série em todas as 

escolas e pelos professores dessas turmas apresentarem pouca rotatividade, diferente do que 

acontecia em turmas de 3º ano do Ensino Médio.  

Antes do início das entrevistas, todos assinaram espontaneamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE (APÊNDICE C), no qual estavam descritos os 

objetivos da pesquisa, as condições de participação, bem como assegurando o anonimato aos 

participantes. 

Na entrevista, buscamos levantar concepções e práticas sobre avaliação escolar desses 

professores e, especialmente, a compreensão deles sobre o programa Avaliação Diagnóstica 

da Seduc, além de suas posturas e ações perante os resultados de seus alunos nessas provas. 
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Para uma boa coleta de dados, sem prejuízos de informações, procurou-se ao máximo 

manter sempre que possível a confiança dos entrevistados, deixando-os à vontade para falar 

em um período de tempo pré-determinado, que fora estendido quando necessário. Foi 

utilizado como instrumento de coleta um gravador de voz, com total consentimento dos 

professores, por possibilitar maior captação das informações obtidas, inclusive por tornar 

perceptíveis os momentos de pausas na narrativa, entonação de voz e outros elementos de 

comunicação que poderiam não ser observados caso não fossem gravados. 

As entrevistas ocorreram nas dependências das escolas, geralmente na biblioteca por 

ser um lugar silencioso, destinado a pesquisas e estudos. As questões da entrevista foram 

pensadas com o intuito de colaborar com o melhor entendimento às 

inquietações/questionamentos presentes nesta pesquisa relacionados a avaliação escolar, 

avaliação de sistemas e políticas públicas de avaliação, bem como nosso objeto de estudo que 

é o programa Avaliação Diagnóstica da Seduc e as relações desta com a prática pedagógica de 

professores dessa rede de ensino. 

Após todas as entrevistas, foi realizada a transcrição das mesmas. Após várias leituras 

e releituras dessas transcrições, levantamos algumas categorias de análise, que já poderiam ser 

formadas devido ao próprio direcionamento das perguntas relacionadas às compreensões que 

os professores têm do programa; às influências que o programa tem sobre as práticas didáticas 

e avaliativas dos professores. 

Em virtude da data de levantamento de dados dessa pesquisa devemos considerar que 

as respostas foram baseadas na prática dos participantes ocorrida nos anos de 2011 e 2012. 

 

3.2 UM FATO NOVO: NOVAS PERSPECTIVAS PARA A PESQUISA 

 

 Depois de realizada a primeira fase de nossa pesquisa, a entrevista semiestruturada, 

ocorreu um fato novo. A Seduc realizou um evento, denominado “Semana de Formação dos 

Professores”, no qual todos os professores efetivos de Matemática lotados na Região 

Metropolitana de Goiânia estavam reunidos. Consideramos, então, que esse evento nos 

proporcionaria uma grande oportunidade de poder ouvir um número maior de professores, o 

que enriqueceria o trabalho. 

 Como a pesquisadora é professora efetiva desta Secretaria, ela também participaria 

desse evento o que facilitaria o acesso aos professores e aos coordenadores do encontro. Assim, 

o trabalho e seus objetivos foram apresentados à coordenação do evento e foi concedida 

autorização para que os professores participantes fossem convidados para a pesquisa. 
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 Para essa fase, foi elaborado um questionário (APÊNDICE D) com questões objetivas, 

relacionadas às concepções dos sujeitos sobre avaliação escolar e sobre a Avaliação 

Diagnóstica da Seduc. 

Utilizamos um questionário, pois ele é extremamente útil quando se pretende recolher 

informação sobre um determinado tema. Deste modo, através da aplicação de um questionário 

a um público-alvo constituído, é possível recolher informações de um elevado número de 

pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. 

 Ribeiro (2008, p. 13) traz os pontos considerados fortes na utilização de questionários 

na coleta de dados: 

a) Garante anonimato 
b) Questões objetivas de fácil pontuação 
c) Questões padronizadas garantem uniformidade 
d) Deixa em aberto o tempo para as pessoas pensarem sobre as respostas 
e) Facilidade da conversão dos dados para arquivos de computador 
f) Custo razoável 
 

Gil (1991, p. 128-129) apresenta as seguintes vantagens do questionário sobre as 

demais técnicas de coleta de dados: 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa 
área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo 
correio; 

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 
treinamento dos pesquisadores; 

c) garante o anonimato das respostas; 
d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 
e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado 
 

A utilização de questionários compostos por questões fechadas são comumente 

associados à pesquisa quantitativa, isso quando os dados obtidos numericamente não são 

propriamente analisados à luz da teoria que norteia o trabalho, caracterizando um trabalho 

primordialmente positivista. Apesar desse aspecto quantitativo, por se tratar de uma pesquisa 

educacional, o aspecto qualitativo foi considerado primordial e os dados foram organizados e 

classificados à luz do aporte teórico, com o qual mantivemos diálogo permanente. 

O questionário, composto de dezenove questões, foi distribuído a 180 professores 

participantes da Semana de Formação, que espontaneamente se interessaram em participar de 

nosso trabalho. O aceite da participação voluntária na pesquisa ficou vinculado à devolução, 

também espontânea, do questionário respondido. Assim, foi considerado que o professor que 

devolvesse o questionário respondido teria aceitado participar da pesquisa. Todos os 
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participantes tiveram a experiência de seus alunos serem examinados pela Avaliação 

Diagnóstica da Seduc, tendo condições de apresentar suas percepções com propriedade. 

Marconi e Lakatos (1999) afirmam que, em média, 25% dos questionários entregues é 

devolvido respondido. Esta é mais uma informação prática importante, que traz a necessidade 

de escolha de uma amostragem mais volumosa. Essa afirmação dos autores foi confirmada, 

pois somente 47 questionários foram devolvidos respondidos. Consideramos esse número 

satisfatório pelo fato de ser uma participação voluntária. 

 De posse das transcrições das entrevistas e das tabulações das respostas dadas nos 

questionários, iniciaram-se as análises. 

 

3.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Nesta pesquisa os sujeitos envolvidos foram os gestores responsáveis pela elaboração 

das provas da Avaliação Diagnóstica, que nos forneceram informações sobre o programa, e, 

também, professores efetivos de Matemática lotados na Subsecretaria Metropolitana de 

Goiânia. Os gestores que nos auxiliaram são licenciados em diversas modalidades e possuíam 

curso de mestrado. 

Todos os professores entrevistados possuíam formação em nível superior e curso de pós-

graduação em nível de especialização, sendo que um deles era Mestre.  Cinco possuíam 

licenciatura em Matemática, um em Física e outro em Química e todos trabalhavam na Rede 

Estadual de Ensino há mais de cinco anos como professores efetivos. 

Todos os professores que responderam ao questionário eram professores da disciplina de 

Matemática, efetivos na Secretaria Estadual da Educação, lotados na Subsecretaria Metropolitana 

de Goiânia, atuando em séries de ensino Fundamental e Médio de escolas públicas estaduais 

localizadas nas diversas regiões de Goiânia, também alguns em escolas militares e outros em 

instituições particulares que mantêm convênio com a Seduc. Os participantes desta pesquisa não 

foram identificados nos resultados, nem suas respectivas escolas. 

 

3.4 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a organização e análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, 

apresentada por Laurence Bardin (1977). Essa organização compreende três etapas: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, que compreendem a 

inferência e a interpretação. 
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A pré-análise consiste em uma organização sistematizada das ideias iniciais que serão 

conduzidas para uma operacionalização que poderá ser flexível, ou seja, nesse momento 

podemos organizar as ideias de forma que elas atendam satisfatoriamente os objetivos da 

pesquisa. Geralmente, essa fase possui três missões: a escolha dos documentos que serão 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentarão a interpretação final, não seguindo obrigatoriamente a uma 

ordem cronológica, mesmo que estejam muito ligados (BARDIN, 1977). 

Para a autora, o pesquisador poderá realizar uma primeira leitura dos documentos, 

chamada de leitura flutuante Esse primeiro contato permitirá ao leitor conhecer o texto, 

deixando-se invadir por impressões e orientações. Essas vão se intensificando até tornarem-se 

hipóteses que podem ou não ser validadas pelas etapas subsequentes, podendo até, a partir 

delas, extrair critérios para a obtenção de categorias. 

Para Bardin (1977, p.96), 

Esta fase é chamada de leitura flutuante, por analogia com a atitude do psicanalista. 
Pouco a pouco, a leitura vai se tornando mais precisa, em função de hipóteses 
emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível 
aplicação de técnicas utilizadas com materiais análogos. (BARDIN, 1977, p. 96). 
 

Na pré-análise, as escolhas dos documentos serão determinadas a partir dos objetivos 

que se quer alcançar, podendo se constituir em um “corpus” documental, cuja 

amostra irá depender do universo que se pretende estudar.  

O “corpus” documental passa a priori por escolhas, seleções ou regras, nas quais 

podemos destacar: 

a) Exaustividade – levantamento completo do material a ser utilizado. 
b) Representatividade – os documentos devem ser um reflexo fiel da amostra. 
c) Homogeneidade – deve obedecer a critérios precisos de escolha. 
d) Pertinências – devem ser adequadas enquanto fonte de informação aos objetivos 

da pesquisa e dos objetivos que podem ser provisórias ou não, dependendo, 
portanto, dos procedimentos de análise. Em seguida vem a elaboração dos 
indicadores que estará em correspondência com a escolha dos índices. 

 
Após todo o processo de pré-análise vem a fase da análise propriamente dita, que 

consiste na exploração e codificação de todo material, para, em seguida, fazer a categorização 

e, finalmente, a interpretação. Das análises realizadas segundo indicado por Bardin (1977) 

levantamos as seguintes categorias “a posteriori”: 

1 – A dinâmica do programa Avaliação Diagnóstica da Seduc;  

2 – As concepções dos professores sobre avaliação da aprendizagem escolar; 

3 – As impressões dos professores sobre o programa Avaliação Diagnóstica; 

4 – As ações praticadas antes e após a aplicação das provas da Avaliação Diagnóstica. 
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4 O PROCESSO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA SEDUC: ANA LISANDO 

AÇÕES E INTENÇÕES  

 

Desde sua implantação, que consideramos recente, já que está em seu terceiro ano de 

desenvolvimento, a programa Avaliação Diagnóstica da Seduc vem sofrendo adaptações e 

modificações para atingir seu objetivo principal que seria colaborar para a melhoria do 

aprendizado dos alunos da rede estadual de ensino, propiciando um instrumento avaliativo 

que busque orientar o trabalho pedagógico dos professores na busca de sanar as dificuldades 

apontadas nos resultados das provas. Iniciaremos, nesse capítulo, a apresentação e discussão 

de como foi estruturada essa proposta e como ela tem sido desenvolvida, permeada pelas 

impressões e concepções dos professores e gestores pesquisados. 

 

4.1 A DINÂMICA DO PROGRAMA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA  SEDUC 

 

De acordo com informações recebidas, após nossas seguidas solicitações, não há na 

Seduc uma diretriz estruturada ou um projeto formal sobre a Avaliação Diagnóstica, o que 

pode caracterizar certo pragmatismo na implantação desse programa. Isso pôde ser percebido 

na fala de um servidor da Seduc, lotado no departamento responsável pela elaboração das 

provas: 

Não nos pediram nem apresentaram um projeto, e sim disseram que queriam uma 
prova para verificar como os alunos da Rede estavam. (Servidor da Seduc). 
 

 Nessa fala, o servidor se refere a seus superiores, que solicitaram a esse departamento 

que elaborasse uma prova que seria aplicada aos alunos concluintes dos Ensinos Fundamental 

e Médio. Na ocasião, de acordo com a opinião dos servidores desse departamento, não ficou 

evidente para eles os objetivos pedagógicos dessas provas, além de não terem sido orientados 

ou preparados com formação específica para a elaboração das mesmas. 

 A justificativa seria a pressa para que essa ação fosse implementada em tempo breve e 

a suposição de que aqueles funcionários já tinham formação satisfatória e habilidades 

suficientes para a realização dessa tarefa. Consideramos que essa postura evidencia as 

características reguladoras e mensuradora associadas às avaliações externas, o que seria 

incoerente com a nomenclatura dada a este programa. 

 A ideia de avaliação diagnóstica nesse momento inicial, principalmente quando nos 

referimos aos anseios apresentados pelo gestor, não seria de um processo de avaliação 

formativa e sim da necessidade de se aplicar um exame, ou seja, uma prova para medida de 
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habilidades básicas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para que este pudesse 

verificar a proficiência dos alunos dessa rede de ensino nas séries finais dos ensinos 

fundamental e médio. Ou seja, primordialmente, o interesse seria monitorar a qualidade do 

ensino. 

 Consideramos que a necessidade apresentada pelo gestor em realizar um exame de 

desempenho desses alunos foi válida, já que os resultados poderiam apontar indicativos para 

promoção de políticas públicas que atendessem as necessidades, de acordo com os resultados 

obtidos, principalmente por se tratar do primeiro ano de gestão dessa equipe nessa Secretaria. 

No entanto, a falta de clareza dos objetivos ao apresentar essa necessidade e as falhas de 

planejamento na elaboração dessas provas poderiam inviabilizar o alcance do objetivo, que 

seria obter um panorama das habilidades escolares  desses alunos, já que a qualidade dessas 

provas e a motivação de estudantes e professores envolvidos no processo poderiam estar 

comprometidas. 

Percebemos que não havia, inicialmente, necessidade de se implantar um sistema de 

avaliações que contribuísse com a construção de um processo de avaliação formativa, mas 

sim de constatar por meio de provas, o grau de conhecimento dos alunos em Língua 

Portuguesa e Matemática. Inclusive, acreditamos que foram escolhidas essas disciplinas por 

serem elas exigidas nas avaliações externas oficiais nacionais e internacionais e que são 

essenciais nos cálculos dos índices educacionais do sistema escolar. 

 Assim, as provas foram elaboradas pelas equipes de professores das áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática, selecionados pela equipe gestora da Gerência de Desenvolvimento 

Curricular, e que foram lotados nesse departamento após seleção interna com  professores 

efetivos. Esses profissionais não possuem formação específica na área de avaliação da 

aprendizagem e de elaboração de exames em larga escala, mas foram considerados, por 

seleção e entrevista, aptos a realizar esse trabalho. 

 Mesmo que o objetivo inicial e geral fosse que os gestores pudessem constatar o nível 

de conhecimento dos alunos, logo a ideia foi tomando forma de um processo de avaliação 

diagnóstica que deveria ser contínuo e implicar em ações pedagógicas dos professores de 

acordo com os resultados obtidos, o que estaria se aproximando de um  processo de avaliação 

formativa. 

 A primeira aplicação das provas ocorreu no primeiro semestre de 2011 e todas as 

escolas da Rede Estadual de ensino participaram. Problemas, tais como falhas na logística, 

provas com erros técnicos (erros de digitação) ou questões elaboradas de forma errada foram 

apontados por vários professores que participaram da pesquisa. 
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Todos os professores entrevistados indicaram problemas na aplicação das provas e um 

pensamento comum a todos eles está presente na seguinte fala de um dos professores 

entrevistados: 

 
Ela [a prova] foi só enviada e ficamos sabendo praticamente no dia. Chega uma 
coisa assim, que você nem sabe o quê que é, o que vai cair. (Professor entrevistado 
da Escola A). 

 
 Dois pontos principais podem ser discutidos nessa fala. O primeiro é relacionado a 

pouca ou mínima preparação prévia de professores em relação à aplicação das provas. De 

acordo com os professores, eles não foram suficientemente esclarecidos quanto aos objetivos, 

ou seja, às finalidades da execução desse trabalho. A ideia que fica é a de imposição de uma 

atividade burocrática que não tem fim pedagógico e que não apresenta relevância no que diz 

respeito à aprendizagem dos alunos, o que demonstra total incoerência com o conceito de 

avaliação formativa, na qual a avaliação diagnóstica representa momento essencial e que os 

professores não conseguiram, até esse momento, identificar. 

 Quanto a não saber da data de aplicação da prova, é importante ressaltar que existem 

datas prévias estabelecidas para as realizações das avaliações e que estas constam no calendário 

escolar. No entanto, essas datas foram alteradas em várias ocasiões.  

O segundo ponto está relacionado à preocupação sobre os conteúdos que seriam 

exigidos nas provas. Questiona-se o conteúdo, novamente evidenciando uma preocupação dos 

professores em relação ao desempenho que seus alunos apresentariam ou apresentaram. Não 

há uma preocupação primordial dos professores em, a partir desses resultados, orientar os 

trabalhos para sanar as dificuldades que foram apontadas, o que evidentemente poderia ser 

minorado se houvesse clareza na exposição inicial do programa.                  

 Como ressaltamos, percebe-se que os objetivos dessa prova não estavam muito claros 

para os professores, como se pode perceber na fala de um deles:  

 
A impressão que eu tenho é que o governo está criando outro mecanismo para regular 
o trabalho do professor. O objetivo é testar nós professores e não os alunos, só que eles 
fogem da realidade de cada escola. (Professor entrevistado da Escola B). 
 

 A ideia de regulação do “governo” não aparece na fala do professor como uma 

preocupação com a melhoria do ensino ou de suas condições, mas sim como um instrumento 

a ser usado posteriormente de maneira punitiva ao professor que tivesse turmas com baixo 

desempenho. Essa concepção de muitos professores evidencia grande desinformação com 

relação ao programa. Consideramos que esse equívoco cometido por parte dos professores 
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pesquisados aponta uma falha da Seduc na divulgação e no esclarecimento dos professores 

quanto aos objetivos dessas provas. 

 Também aparece na fala anterior do professor uma crítica em relação à 

homogeneidade das provas, pois de acordo com seu ponto de vista, as condições de cada 

escola e o nível de conhecimento dos alunos deveriam ser considerados na análise dos 

resultados. Essa opinião do professor parece uma tentativa de justificar um possível baixo 

desempenho de seus alunos, o que remete novamente à ideia de que essa avaliação tenha 

como objetivo classificar ou estigmatizar escolas, professores e alunos. 

 Mais uma vez se evidencia que a falta de orientação dos professores quanto ao objetivo 

dessas provas implica em resistência desses quanto ao programa e se converte em uma maior 

chance de seus resultados serem pouco valorizados por esses profissionais. 

Os professores que responderam ao questionário também apresentaram ideias 

semelhantes. Ao questionarmos qual a intenção da Avaliação Diagnóstica da Seduc, 

aproximadamente 24% afirmaram que a intenção era medir o conhecimento dos alunos para 

tomar decisões administrativas; 20% acreditavam que o objetivo era treinar os alunos para se 

saírem bem em outros programas, tais como a Prova Brasil, o Pisa, o ENEM; 21% que era 

avaliar o processo de ensino dos professores; 23% que é para fiscalizar o trabalho dos 

professores; e apenas 12% acreditavam que a intenção era induzir a avaliação formativa 

dentro das escolas. 

Os resultados numéricos nos revelam claramente que para a grande maioria dos 

professores a função formativa do programa não é o seu principal ponto. Cerca de 44% desses 

professores associaram o objetivo do programa Avaliação Diagnóstica a fiscalizar ou avaliar o 

ensino dos professores, tirando o foco do aluno. Esse entendimento que os professores 

possuem quanto ao programa indica a falta de comunicação entre seus idealizadores e esses 

professores, o que pode causar resistência quanto à participação e colaboração no programa, 

levando ao seu fracasso. 

 Nesse primeiro momento, a impressão que nos fica é que a maioria dos envolvidos nesse 

processo, professores, alunos e gestores, estavam envoltos em dúvidas, com ideias 

preconcebidas equivocadas ou simplesmente indiferentes ao assunto.  

  Mesmo o programa recebendo desde o início a denominação de Avaliação 

Diagnóstica, não foi essa a percepção que muitos professores tiveram desse programa.  A falta 

de esclarecimento e orientações a esses profissionais fez com que muitos levassem a crer que 

estas provas teriam como objetivo questionar sua competência profissional caso seus alunos 

obtivessem baixo desempenho. Fato que para muitos professores é considerado injusto já que 
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a constatação de níveis insatisfatórios de proficiência não está associada exclusivamente a sua 

atuação profissional, mas a um conjunto de fatores que envolvem todo o processo 

educacional. Incluem-se aí fatores de ordem social, econômica e de gestão pública em 

educação.  

 Nesse momento, a Avaliação Diagnóstica não foi vista como a etapa inicial de um 

processo de avaliação formativa, mas como um momento de conflito e angústia para esses 

profissionais, o que dificilmente não deixaria de refletir em seus alunos.  

 Um planejamento mais cauteloso desse programa, com a priorização na formação dos 

envolvidos sobre o tema, poderia minimizar tais equívocos e colaborar para que os objetivos 

pedagógicos dessas avaliações fossem alcançados. Considerando que de acordo com a Seduc 

esse programa, de fato, tem como objetivo nortear ações pedagógicas dos professores, tal 

ponto deveria ter sido profusamente enfatizado. 

 Quanto à correção dessas provas, ela ocorre na escola e é realizada pelos próprios 

professores mediante um gabarito enviado pela Seduc. Os nomes dos alunos participantes são 

lançados em planilhas, uma para cada disciplina em que foram avaliados. Na planilha de 

correção (ANEXO 1) são marcados os acertos dos alunos em cada questão, e para cada 

questão é apontado o descritor correspondente. Por exemplo, a Questão 1 de Matemática da 

primeira prova da Avaliação Diagnóstica de 2013, aplicada à alunos do Ensino Médio, refere-

se ao descritor D14: “Identificar a localização de números reais na reta numérica”. 

 Essas informações constam na planilha de correção das provas, o que possibilita e 

facilita ao professor identificar onde ocorreram os acertos e os erros de seus alunos 

relacionados a cada descritor avaliado nas questões de cada uma das provas. 

De acordo com 58% dos professores que responderam ao questionário, essas correções 

devem de fato ser feitas pelos próprios professores, já que assim ficam a par mais rapidamente 

dos resultados. No entanto, os demais acham que deveria ser atribuída a outros, pois julgam 

que ela demanda muito tempo pela forma com a qual é estruturada a planilha de correção e 

que isso acarreta apenas mais uma atribuição dentro da demasiadamente trabalhosa rotina que 

já é imposta em seu trabalho cotidiano. 

 Segundo um professor entrevistado  

 
Apesar de a gente corrigir as provas, nem dá tempo de analisar alguma coisa, pois 
isso dá muito trabalho e o tempo é pequeno. (Professor entrevistado da Escola C).  

 

O fato da planilha de correção indicar a competência ou habilidade de cada questão da 

prova facilita ao professor perceber especificamente onde ocorreram maiores quantidades de 
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acertos ou erros de seus alunos. Consideramos que isso faz com que o professor tenha uma 

visão geral do desempenho de suas turmas e que esse fato contribui, consideravelmente, para 

se pensar em ações pedagógicas que busquem sanar as dificuldades apresentadas. No entanto, 

isso exige que o professor se debruce sobre os resultados e que os analise atenciosamente, e 

isso demanda tempo e comprometimento o que para muitos é considerado inviável dada sua 

rotina de trabalho.  

A constatação superficial dos resultados, sem dar a devida importância a eles, agindo 

de forma indiferente e buscando justificativas para tal indiferença, não isenta o profissional e, 

definitivamente, não caracteriza um professor que tenha comprometimento em utilizar as 

provas como instrumento pedagógico. Isso inviabiliza a construção de um processo de 

avaliação formativa e reduz essas provas a uma atividade burocrática que deve apenas ser 

cumprida protocolarmente.  

Após as correções, os resultados são lançados no Sistema de Gestão Escolar – SIGE e 

os dados ficam acessíveis aos gestores da Secretaria, podendo, assim, promover ações junto às 

escolas por meio de sua equipe de colaboradores, com a finalidade de sanar as dificuldades 

apresentadas. 

Na própria escola, os dados devem ser apresentados em pouco tempo após a aplicação 

das provas, em reuniões pedagógicas entre professores, diretores e coordenadores 

pedagógicos. Os resultados são apresentados em forma de um panorama geral das turmas, a 

partir de gráficos de desempenho, e, também, especificando as questões em que cada turma 

apresentou maiores erros. 

No ano de 2013, já foram realizadas, até o mês de setembro, três edições da aplicação 

das provas da Avaliação Diagnóstica, envolvendo as disciplinas de Português, Matemática e 

Ciências, e a dinâmica de aplicação e correção continuam as mesmas. 

Devemos considerar que em vista das correções ocorrerem dentro da própria escola e 

pelos seus próprios professores, o pensar sobre os resultados não deve ocorrer somente após a 

divulgação dos dados pela coordenação ou pela Seduc. 

 Para os que responderam aos questionários, aproximadamente 40% afirmaram 

considerar que a divulgação dos resultados ocorre rapidamente em até um mês após a 

aplicação das provas. Outros 23% afirmaram que os resultados são divulgados entre um e três 

meses após a aplicação das provas e os demais que demora muito a disponibilização dos 

resultados, sendo que alguns não se lembram de terem sido informados sobre esses resultados 

e outros de que estes nunca lhes foram apresentados. 
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Essa divergência de afirmações pode ser vista, também, nas entrevistas:  

 
Aqui nessa escola não me lembro de terem falado qualquer coisa antes da prova e 
também não vi ninguém apresentar os resultados formalmente. (Professor 
entrevistado da Escola C). 

Os resultados foram apresentados no momento coletivo, e eu fiquei sabendo o que 
meus alunos erraram mais, mas não me lembro quanto tempo depois das provas isso 
aconteceu. (Professor entrevistado da Escola B). 

 

 Considerando que o programa trata de uma avaliação de diagnose, e que seus 

resultados devem ser levados em consideração para o próprio planejamento das aulas, o 

número de participantes que afirma ter recebido o resultado dentro de um prazo relativamente 

longo após a aplicação das provas é desfavorável para que os objetivos pedagógicos sejam 

alcançados satisfatoriamente.  

O ideal é que os resultados sejam disponibilizados rapidamente para que as ações 

pedagógicas possam ser pensadas, planejadas e executadas o mais rápido possível. Nada 

impede que a escola imediatamente após as correções, mesmo antes do envio à Secretaria, 

disponibilize os resultados para os professores e incentivem estes a análise dos mesmos. O 

momento reservado para a discussão coletiva pode até ser feito posteriormente, mas as 

discussões e estratégias seriam melhor pensadas se os profissionais já tivessem realizado uma 

análise previa dos resultados, o que enriqueceria a implementação de ações pedagógicas. 

 Quando os resultados não são utilizados imediatamente pela escola na orientação do 

planejamento das aulas, essas provas se afastam da ideia de avaliação interna e se distanciam 

do objetivo pela qual foram concebidas, que seria orientar o trabalho pedagógico dos 

professores. 

Após a aplicação das provas e a disponibilização dos resultados, as escolas deveriam 

implementar ações pedagógicas com base no panorama que fosse apresentado. Ou seja, é o 

momento de utilizar os resultados das provas para promover melhorias na aprendizagem dos 

alunos. 

A Seduc, com base nos resultados obtidos, elaborou um cronograma de encontros de 

formação com professores de Língua Portuguesa e Matemática em todas as regionais do 

Estado. Os encontros, que ocorreram a partir do mês de março e se estenderam até setembro 

de 2011, tiveram como foco a discussão dos resultados do Estado e da regional, a análise dos 

itens que apresentaram maior índice de dificuldade por parte dos estudantes de cada regional e 

sugestões de propostas de intervenções a serem desenvolvidas em sala de aula pelos 

professores. Durante o ano de 2012, esses encontros não ocorreram. No entanto, as tutoras 
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pedagógicas que acompanham as escolas permaneceram mantendo diálogos e trazendo 

orientações aos coordenadores pedagógicos para que esses pudessem orientar os professores. 

Porém, aproximadamente 44% dos professores que responderam ao questionário 

afirmaram que foram orientados vagamente sobre o assunto ou que não foram orientados. Os 

demais consideraram que as orientações foram satisfatórias. 

Dentre tais orientações, a ação mais sugerida pelos coordenadores, de acordo com os 

professores entrevistados e os que responderam ao questionário, é que eles retomassem as 

questões da avaliação com os alunos em sala de aula e que fizessem atividades relacionadas 

aos descritores/questões que seus alunos mais apresentaram erros. Uma ação dessa natureza se 

aproxima do espírito de uma avaliação formativa. 

De acordo com um professor entrevistado 

 
Nós corrigimos as provas em sala de aula e tiramos as dúvidas dos alunos com 
relação aos maiores erros. Vimos que o problema maior está em Geometria e 
começamos a trabalhar um pouco mais isso, fora do conteúdo que estava no 
planejamento normal. (Professor entrevistado da Escola A).  
 

A segunda orientação mais sugerida pelos coordenadores das escolas, segundo os 

professores pesquisados, é que se atribua nota na disciplina para incentivar o aluno a fazer a 

prova, já que os professores afirmaram que seus alunos não têm interesse em realizá-la. 

Também, quase em mesma proporção, sugerem que se apliquem listas de exercícios ou 

“simulados” como “preparação” para a prova. 

Atitudes como essas, indicadas pela coordenação das escolas, deveriam ser prontamente 

rejeitadas, pois fogem totalmente do espírito de uma avaliação diagnóstica como parte de uma 

avaliação formativa, que é o principal objetivo do programa da Seduc. Essa orientação indica 

que não há um processo de esclarecimento e conscientização dos alunos quanto ao objetivo das 

provas diagnósticas. Consideramos que os professores devam desempenhar papel fundamental 

nesse processo, atuando como agente motivador de seus alunos, pois se o aluno não perceber no 

seu professor uma maior valorização desses exames, retomando os conteúdos em que eles 

apresentaram dificuldades ou havendo mudança na sua prática pedagógica em sala de aula a 

partir dos resultados dessas provas, isso tende a ser um fator a mais para a desmotivação. 

A aplicação de listas e simulados com intuito de “treinar”, não poderá refletir em 

resultados pedagógicos significativos se forem realizados de maneira descontextualizada, 

distante do que os alunos têm aprendido em sala de aula. Isso implica em atividades pontuais 

e que podem despertar ainda mais angústias entre alunos e professores. Atividades nesse 
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sentido devem estar associadas a um trabalho pedagógico de esclarecimento de dúvidas e 

resgate de dificuldades. 

Outra orientação menos solicitada é que se trabalhem aulas de reforço com os alunos 

e, em menor proporção, que reorientem o conteúdo programático para atender o que será 

examinado na prova ou que participem de atividades interdisciplinares com outros professores 

para superar as dificuldades apresentadas. 

De modo geral, as orientações apresentam foco nas provas e no melhor desempenho 

dos alunos nestas. A ideia de avaliação como medidora de desempenho é predominante em 

detrimento da perspectiva de um instrumento que possa contribuir para a transformação do 

processo de ensino aprendizagem, da melhoria desse processo e da possibilidade de 

reconstrução de uma nova prática pedagógica voltada para as necessidades dos alunos. 

Após serem apresentados os resultados para as escolas, a Seduc, a partir de 2012, 

passou a solicitar às escolas que apresentassem por escrito as ações que estas estariam 

desenvolvendo a partir dos resultados das provas da Avaliação Diagnóstica. Essa seria uma 

tentativa de motivar as escolas, de forma estruturada, a realizarem ações pedagógicas que 

contribuíssem para o melhor aprendizado dos alunos, e fazendo com que o objetivo de induzir 

a uma avaliação formativa nas escolas, da qual o programa Avaliação Diagnóstica fizesse 

parte, fosse atingido. 

Sendo uma obrigatoriedade, as escolas atenderam à solicitação da Seduc apresentando 

suas ações. De acordo com os professores, as ações apresentadas à Secretaria foram as 

mesmas sugeridas pelos coordenadores pedagógicos, citadas anteriormente. No entanto, uma 

parte significativa afirma que continua normalmente seu planejamento sem se ater aos 

resultados dessas provas. 

Porém, a partir dos resultados e das propostas de ações, mudanças e uma 

movimentação na escola passaram a ser percebidas, como podemos perceber na fala de um 

professor entrevistado: 

 
Uma mudança acontece, não podemos negar. De repente a gente passa a refletir mais 
sobre o conteúdo que estamos ministrando, e se isso atende o que os alunos precisam 
saber, dá um norte. (Professor entrevistado da Escola C).  
 

Em sua fala, o professor diz que as coisas estão diferentes porque a “cobrança” passou 

a acontecer, e os professores passaram a constatar o que seus alunos nessa fase de ensino 

deveriam saber e que acabaram por não saber. 

Uma preocupação que percebemos nos professores foi tentar justificar o mal 

desempenho de seus alunos. As falas apresentadas a seguir ilustram essa situação: 
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Como exigir que esses meninos respondam uma prova de fora sendo que eles não 
sabem nem fazer conta?! (Professor entrevistado da Escola D). 
 
É difícil nivelar os alunos para que a prova seja bem respondida. Apesar da prova 
estar no nível da escolaridade deles a maioria nunca viu muita coisa que está sendo 
pedida lá. (Professor entrevistado da Escola B).  
 
Nossa escola é até privilegiada porque está numa região centralizada e aqui os pais 
acompanham mais os filhos, o nível é até razoável, mas muitos alunos vêm das 
periferias da cidade e apresentam muitas dificuldades. (Professor entrevistado da 
Escola E). 
 

Percebe-se sempre a preocupação dos professores em justificar os resultados 

insatisfatórios dos alunos apontando para as dificuldades sociais, pela falta de colaboração da 

família, pelos baixos salários que acabam levando os professores a cargas de trabalho 

excessivas, dificultando, assim, um bom planejamento das aulas, pelo currículo que deve ser 

cumprido, e até pelo sistema de ensino que favorece o aluno a ser promovido sem aprendizagem 

mínima de conteúdo, o que causa o fracasso dos mesmos nesses exames por não apresentarem 

conhecimentos básicos sobre os assuntos avaliados. 

As dificuldades desses alunos não representam casos pontuais e sim a realidade de 

uma grande parcela dos alunos desses professores. Mesmo que a fala do terceiro professor 

citado esteja atribuindo dificuldades aos alunos moradores de regiões periféricas, isto não se 

confirma, pois o desempenho ruim é praticamente geral.  

Tais dificuldades também não justificam a inércia no sentido de protelar ações que 

sejam eficientes para mudança desse quadro, mas que levem cada uma das partes envolvidas a 

um processo colaborativo, com alunos e professores como protagonistas. Mas, infelizmente, o 

que se percebe é um desânimo e descrença gerais de que a situação possa ser revertida.   

Não está no âmbito de nossa discussão abordar todos os fatores apontados pelos 

professores como possíveis causadores das dificuldades apresentadas por seus alunos, mas o 

que percebemos é que se as dificuldades são inúmeras é porque muito ainda deve ser feito por 

todas as partes envolvidas nesse processo. A desmotivação dos professores e a pouca 

esperança de que algo possa ser realizado de positivo já inviabiliza qualquer proposta 

pedagógica que seja apresentada, não apenas aquelas associadas a avaliação escolar. Também 

não acreditamos que nenhum programa, isoladamente, poderá trazer solução para todos os 

males que afligem o sistema educacional brasileiro, mas  devemos refletir e considerar cada 

proposta e ação a ser praticada com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

com seriedade. 

Com essa análise, percebemos que a rotina e as concepções de muitos professores 

quanto ao tema avaliação da aprendizagem não lhes despertam maiores interesses pedagógicos, 
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o que aponta para um importante fator na análise desse trabalho. Para tentarmos entender 

melhor o que permeia a prática avaliativa desses professores, procuramos analisar quais suas 

concepções sobre o assunto, pois, com concepções equivocadas, dificilmente os objetivos do 

programa da Seduc sejam compreendidos e incorporados em suas práticas pedagógicas. Assim, 

pesquisamos o que os professores compreendem sobre avaliação da aprendizagem escolar e, 

também, quais suas impressões sobre a Avaliação Diagnóstica da Seduc.  

 

4.2 AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

 As entrevistas e os questionários aplicados aos professores contemplaram 

questionamentos relacionados às suas concepções sobre avaliação escolar. Consideramos 

essas informações fundamentais para que possamos compreender melhor a postura dos 

professores diante da Avaliação Diagnóstica da Seduc. 

 No questionário, foram feitas afirmações e o professor tinha que dizer se concordava 

totalmente, concordava parcialmente, não concordava nem discordava, discordava 

parcialmente e discordava totalmente. Para simplificar a análise, juntaremos as respostas dos 

professores quando estes “concordam totalmente” e “concordam parcialmente” como apenas 

“concordam com a afirmação”, e “discordam totalmente” e “discordam parcialmente” como 

apenas “discordam da afirmação”.  

Na primeira questão do questionário, foi afirmado que a avaliação da aprendizagem 

escolar “serve para verificar o aprendizado/desempenho do aluno, isto é, medir o 

conhecimento assimilado ou adquirido por ele”. Dos 46 professores que responderam sobre 

essa afirmação, 43 professores (93,4%) concordaram com ela. Apenas um professor discordou 

totalmente. 

Esse resultado revela uma concepção inteiramente associada à avaliação como 

instrumento de medida, de verificação pontual, ou seja, voltada mais ao pragmatismo e 

obtenção de um resultado final para cumprimento de uma rotina escolar burocrática, do que 

voltada ao aprendizado do aluno ou a orientação da prática pedagógica do professor. Um 

professor com essa visão, dificilmente compreenderá as intenções formativas da Avaliação 

Diagnóstica da Seduc. 

Nas entrevistas, perguntamos aos professores “Qual sua concepção de avaliação? Para 

que ela serve?”. Observamos que a maioria dos professores entrevistados também tem a 

mesma visão anterior, como se pode observar nas transcrições de suas falas: 
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Pela avaliação, eu posso mensurar o quanto da minha turma está aprendendo o que 
eu ensino, quando é a maioria acredito que está tudo bem. (Professor da Escola A). 

Ela é meu termômetro pra saber o quanto do que eu estou ensinando, os alunos estão 
aprendendo.  E eu vejo que eles não estão aprendendo muito. (Professor da Escola 
D). 

O meu objetivo é ver em que situação os meus alunos estão. Vamos ver assim, se 
meus alunos tiveram 80% de resultados positivos pra mim tá bom. (Professor da 
Escola B). 
 

Os termos utilizados pelos professores como “mensurar”, “termômetro” e a utilização 

de porcentagem reforçam a ideia de avaliação medidora de desempenho por parte desses 

profissionais, o que dá sinais de uma concepção classificatória sobre avaliação da 

aprendizagem escolar.  

Outra afirmação quanto à finalidade da avaliação da aprendizagem foi que ela “é útil 

para mensurar ou verificar a metodologia de ensino ou o desempenho do professor”. Dos 47 

professores que responderam, 35 professores (74,4%) concordaram com ela.  

Mesmo a ideia de mensuração e medida ainda estando presente na questão, um grande 

número de participantes concordou que o resultado da avaliação serve, também, para se 

pensar sobre a metodologia ou desempenho do professor, o que pelo menos aponta para uma 

visão mais crítica com relação aos resultados obtidos no cotidiano da escola. 

De qualquer forma a avaliação ainda vista como “medidora”, não mais se apresenta 

apenas como “medidora” do desempenho do aluno, mas também do desempenho do 

professor, confirmando o quanto se encontra arraigada para a maioria dos participantes a 

associação da avaliação ao ato de medir. 

Na afirmação de que a avaliação da aprendizagem “é uma análise qualitativa sobre o 

processo ensino-aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre seu trabalho”, 

46 professores responderam, sendo que 39 professores (84,8%) concordaram. Essa postura 

parece trazer certa incoerência em relação às afirmações anteriores, pois um número quase 

equivalente a este havia concordado também com a ideia de avaliação como instrumento útil 

para verificar a metodologia ou medir o desempenho. Esse resultado, nos leva a interpretar 

que para a maioria dos participantes as duas concepções são análogas. 

Quisemos saber, também, se os professores tinham uma concepção de avaliação como 

fator de domínio sobre os alunos. Afirmamos, então, que a avaliação da aprendizagem “é um 

instrumento de disciplina e dominação da turma”. Dos 44 que responderam, 20 professores 

(45,4%) discordaram da afirmação e outros 17 (38,6%) concordaram. Sete ficaram neutros.  

Concluímos com esse resultado, que existe uma quantidade considerável de 

professores que utiliza a avaliação, provavelmente no que diz respeito às provas, para 
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barganhar a atenção dos alunos às aulas, ou como um momento de “acerto de contas”, como 

afirma Luckesi (1999), ou de punição para aqueles que não se submeteram às normas 

disciplinares do professor ou da escola. A nota ou conceito obtido pelo aluno torna-se o ponto 

alto do processo avaliativo tendo como maior objetivo disciplinar o aluno, o que caracteriza 

uma avaliação com traços de pontualidade em detrimento de uma avaliação processual que 

valorize seu caráter pedagógico. 

Conceber a avaliação como instrumento de dominação da turma ou de controle 

disciplinar revela uma visão equivocada sobre avaliação, principalmente em uma concepção 

formativa, que é a concepção na qual a Seduc diz ter se apoiado para conceber seu programa 

Avaliação Diagnóstica. 

Quando afirmado que a avaliação da aprendizagem “é arbitrária, irrelevante e inexata, 

sendo apenas um processo necessário para dar notas”, dos 44 que responderam, 34 

professores (77,3%) discordaram. 

Mesmo a maioria tendo discordado dessa afirmação, o que seria natural, já que os 

professores têm acesso cada vez mais facilitado à formação e devido às discussões realizadas 

sobre a avaliação já serem bem difundidas entre os professores, consideramos que o número 

dos que concordaram e dos que foram indiferentes (10 professores, 22,7%) é significativo. 

Esse fato nos leva a crer que eles não compreendem a avaliação como um processo intrínseco 

ao processo de ensino aprendizagem, mas sim apenas como um ato burocrático e desgastante, 

o que caracteriza, provavelmente, uma prática pontual por parte desses professores de uma 

avaliação que valoriza essencialmente as notas das provas. 

 Quando assegurado que a avaliação da aprendizagem “é irrelevante, e os alunos 

respondem negativamente a ela”, dos 43 que responderam, 32 professores (74,4%) 

discordaram.  

 Mais uma vez aspectos negativos da avaliação foram ressaltados e novamente houve 

concordância por parte de alguns participantes. Ao concordarem que a avaliação é 

considerada irrelevante, ou que os alunos respondem negativamente a ela, percebe-se que, 

para esses professores, a avaliação está relacionada principalmente às provas e notas, que 

podem ser boas ou ruins, que podem angustiar os envolvidos no processo, tanto professores 

como alunos, ou que ela não representa algo importante, que não é eficiente ou que não tem 

significado relevante no processo de ensino aprendizagem. 

 Quando afirmamos que a avaliação “produz um impacto emocionalmente positivo nos 

alunos”, dos 45 que responderam, 25 professores (55,5%) discordaram, 10 professores 

ficaram neutros e outros 10 concordaram com a afirmação. 
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 Como visto, a maioria discordou da afirmação, ou seja, fica evidente a visão negativa 

que a maioria dos professores apresenta em relação à avaliação. Resta questionar o porquê de 

o processo avaliativo ser visto como algo pesaroso, incapaz de produzir um efeito positivo 

nos estudantes. Tal resultado reforça a ideia de avaliação como julgamento, classificação, e 

mostra o quanto essa concepção está presente na prática dos professores pesquisados. 

Outro item abordado no questionário que corrobora essa constatação é a de que a 

avaliação da aprendizagem “torna os alunos responsáveis pelo seu aprendizado, por meio de 

consequências como notas ou certificados”. Como essa afirmação aborda dois aspectos, um 

positivo, “os alunos responsáveis pelo seu aprendizado”, e outro negativo, “consequências 

como notas ou certificados”, vamos apresentar o resultado de forma completa: três (7,0%) 

concordaram totalmente; 22 (51,2 %) concordaram parcialmente; 2 ficaram indiferentes; 11 

(25,6%) discordam parcialmente; e 5 (11,6%) discordam totalmente. Como existem dois 

aspectos contraditórios na afirmação, as melhores respostas seriam aquelas que ou se 

concorda parcialmente ou se discorda parcialmente. Foi esse o maior resultado, 33 professores 

(76,8%) responderam assim. Porém, não podemos precisar em que ponto está essa 

concordância ou discordância parcial. Será que estão discordando da parte positiva e 

concordando com a negativa? Infelizmente, não poderemos tirar essa dúvida, apesar de que se 

amarrarmos essa afirmação com as visões anteriores, é bem possível que a maioria esteja 

invertendo os valores das afirmações. 

Quando afirmamos que a avaliação “deve ter caráter pontual, ou seja, que o aluno é 

avaliado pelo que ele sabe no momento da prova”, 23 professores (52,2%), dos 43 que 

opinaram, concordaram com ela. 

Se esses professores entendessem a avaliação como um processo, não poderiam 

afirmar que ela deve ser pontual, até mesmo porque a concordância com essa afirmação indica 

que a prática avaliativa desses professores se reduz ou está muito associada  às provas. 

Também constatamos que 35 professores (74,4%) concordaram que a avaliação 

“verifica o interesse do aluno quanto ao conteúdo e sua participação durante as aulas”. Numa 

outra, 89,1% concordaram que a avaliação “é um processo de caráter contínuo e processual”. 

Esses resultados são incoerentes com os resultados anteriores, pois mais da metade dos 

professores assegurou que as avaliações devem ter caráter pontual e muitos desses mesmos, 

numa questão posterior, afirmaram que ela deve ser contínua e processual. Isso indica que não 

há muita clareza nos objetivos e no processo de uma avaliação da aprendizagem. 

Outra incoerência aparece quando dos 47 professores participantes, 42 (89,4%) 

concordaram que a avaliação da aprendizagem “é uma maneira de verificar se o que eu estou 
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trabalhando em sala de aula está sendo assimilado pelos alunos, para que possa, se preciso, 

mudar minha estratégia de ensino”. As características apresentadas nessa afirmação são de 

uma avaliação formativa e são contrárias a outras afirmações que os mesmos professores 

concordaram, o que reforça nossa conclusão anterior de que a maioria dos professores não 

tem incorporadas as concepções de uma verdadeira avaliação formativa. 

Dois pontos positivos foram os seguintes resultados: 38 professores (82,6%) 

concordaram que a avaliação “auxilia também o aluno, pois o ajuda a tomar decisões sobre 

seus estudos, dificuldades e progressos”; e 36 (76,6%) concordaram que a avaliação 

“contribui para a melhoria não só do produto final, mas do processo de ensino e 

aprendizagem”. 

Quanto aos instrumentos avaliativos, verificamos que 87% dos professores que 

responderam concordam que eles são aplicados para medir o conhecimento aprendido pelos 

alunos; 91% concordam que estes instrumentos servem para direcionar todo o processo 

ensino-aprendizagem, e 64% afirmam ter dificuldade em avaliar continuamente.  

Esses resultados são interessantes, pois ao mesmo tempo em que o professor afirma que 

os resultados dos instrumentos avaliativos servem para direcionar o processo ensino 

aprendizagem, alegam que eles servem para medir o conhecimento apreendido. Observa-se uma 

confusão entre os valores intrínsecos de uma avaliação por completo. 

Dentre os instrumentos avaliativos, aqueles que os professores afirmaram utilizar com 

mais frequência são as provas escritas, principalmente as dissertativas, em seguida, os 

trabalhos em sala ou para casa, organização do caderno e observação diária do desempenho 

do aluno em sala de aula. 

A maioria dos professores também garantiu que procura adotar uma atitude reflexiva 

diante do erro do aluno, procurando não apenas compreender o erro dentro de um contexto, 

mas também compreender o sujeito que erra, e que durante as aulas, quando a matéria está 

sendo explicada, tira as dúvidas e ajuda os alunos enxergarem onde erraram. No entanto, na 

prova só considera os exercícios totalmente corretos. De novo, aparece a concepção 

classificatória de avaliação. Apesar da prática pedagógica em sala de aula ser correta, na hora 

da prova o professor se transmuta em um ser “medidor de conhecimentos”. 

Talvez isso se justifique para eles, pois na disciplina de Matemática, assim como nas 

demais disciplinas da área de exatas, a ideia de precisão geralmente é considerada 

literalmente, desconsiderando-se o processo de desenvolvimento do raciocínio do aluno e 

focando apenas no resultado final.  
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A concepção de “medir” no lugar de “avaliar” não se resume à correção das provas, mas 

também na própria forma como a avaliação final acaba sendo conduzida. Mesmo com a 

utilização de instrumentos avaliativos variados, já que isso é uma exigência da própria 

Secretaria da Educação, tais resultados são, ao final de cada bimestre, reunidos, ou sejam, 

somados e calculadas as médias, obtendo-se daí, um resultado final, “a nota”. Esse fato pode ser 

observado na fala de um dos professores entrevistados:  

Hoje nós utilizamos um grande número de instrumentos avaliativos, não é só a 
prova. No fim do bimestre, nós juntamos todos eles, fazemos a média e obtemos a 
nota. Como são muitos, dificilmente o aluno não irá obter média. A avaliação com 
certeza é feita em um processo. (Professor Escola D) 
 

O entendimento errado desse professor, que é o mesmo de vários outros, é que a 

utilização de vários instrumentos avaliativos representa uma avaliação processual. Ele 

acredita que o fato de se aplicar instrumentos em vários momentos ao longo do bimestre, 

caracteriza um processo. É certo que essa prática é um processo, mas não significa que a 

avaliação seja processual no sentido pedagógico do termo.  

Outro aspecto a ser considerado é a preocupação com a média que será atingida pelo 

aluno. A prioridade na utilização de vários instrumentos estaria na possibilidade disso facilitar 

a obtenção de uma média satisfatória, já que esta acaba sendo obtida apenas pela somatória. 

Mais uma vez, é reforçada a característica de uma avaliação meramente classificatória. 

Das análises, fica a impressão de que o conceito de avaliação formativa vai 

aparecendo pontualmente no decorrer das entrevistas ou nas respostas ao questionário, pois, 

apesar de observarmos que alguns professores estão ligados fortemente a uma concepção de 

avaliação classificatória, percebemos que existe parcela preocupada com os aspectos 

formativos da avaliação. Acreditamos que essa preocupação pode ter sido estimulada pelo 

programa Avaliação Diagnóstica da Seduc, ao solicitar ao professor que planeje ações para 

melhorar o processo de ensino aprendizagem. 

 

4.3 AS IMPRESSÕES DOS PROFESSORES SOBRE O PROGRAMA AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA 

 

 Após buscarmos conhecer as concepções que os professores pesquisados tinham sobre 

avaliação da aprendizagem escolar, analisaremos, agora, suas impressões sobre o programa 

Avaliação Diagnóstica da Seduc. Como já apresentamos anteriormente, no início da 

implantação do programa houve grande confusão por parte dos professores quanto aos seus 
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objetivos. Vamos, agora, analisar mais detalhadamente suas impressões gerais sobre o 

programa.  

 Considerando que o professor poderia marcar mais de uma alternativa, ao 

perguntarmos quais as intenções da Avaliação Diagnóstica da Seduc, dos 47 professores que 

responderam, 48,9% (23 professores) responderam que a intenção é medir o conhecimento 

dos alunos para tomar decisões administrativas; 40,4% (19 professores) que é para treinar os 

alunos para se saírem bem nas avaliações externas (Prova Brasil, Pisa, ENEM etc.); 42,5% 

(20 professores) que é para avaliar o processo de ensino dos professores; 46,8% (22 

professores) para fiscalizar o trabalho dos professores; e apenas 27,6% (13 professores) 

afirmaram que a intenção foi induzir a avaliação formativa dentro das escola. 

 Percebemos que a maioria dos participantes associou a intenção da proposta à 

regulação do ensino. Seja na perspectiva de constatação do “nível” de conhecimento dos 

alunos, seja quanto a qualidade do ensino que estava sendo oferecido a estes pelos seus 

professores. Muitos também a consideraram como “treino” para outros exames externos 

utilizados na composição dos índices oficiais de qualidade das escolas.   

A possibilidade da utilização dessas avaliações como instrumento pedagógico foi 

percebida apenas por um pequeno número (27,6%) dos professores, o que evidencia que para 

a maioria esse programa não possui objetivo formativo, o que, consequentemente, favorece a 

aversão ou indiferença de muitos, pois a ideia de fiscalização de seu trabalho desagrada, como 

pode ser confirmado nas seguintes falas retiradas das entrevistas: 

 
Na realidade não adianta aplicar uma prova de fora pra saber se estamos ensinando 
os alunos direito, não é uma prova que vai dizer isso. Tudo acaba sendo culpa do 
professor e isso não é justo. (Professor Escola A) 

Pra mim isso não passa de mais uma prova pra ver o que todo mundo já sabe, que os 
alunos estão muito aquém do que precisariam saber. Mas isso não significa que o 
professor seja responsável. E quando nossos alunos vão mal fica parecendo que é 
isso. (Professor Escola B) 
 

 O não esclarecimento quanto aos objetivos do programa demonstra uma falha da 

Secretaria da Educação quanto ao diálogo com os professores. Se houvesse um maior 

esclarecimento sobre os reais objetivos, tais equívocos não seriam tão frequentes. A 

preocupação dos professores com quem será responsabilizado pelo desempenho insatisfatório 

de seus alunos favorece a resistência desses profissionais e a desvalorização dessas provas, 

afastando a possibilidade de seus resultados serem utilizados como um instrumento 

pedagógico a favor da aprendizagem. 
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 Em outra questão, 21,3% (10 professores) consideraram que a Avaliação Diagnóstica 

é inútil, pois achavam que ela não contribuía para a melhoria da qualidade do ensino. E 

mesmo aqueles que consideraram o programa como bom, 80,8% (38 professores), apontaram 

que ele necessita de mudanças. 

Ao questionarmos quais seriam os motivos que justificariam a necessidade de 

mudanças no programa ou a sua não aprovação, 44,7% (21 professores) afirmaram que os 

alunos não se interessam em responder a prova; 12,8 (6 professores) que os alunos não têm 

condições de responder a prova porque o nível de exigência do conteúdo é alto; 23,4% (11 

professores) que as provas apresentam muitos erros técnicos, como questões erradas, 

alterações frequentes na data de aplicação, incoerências no conteúdo avaliado etc.; 42,5% (20 

professores) que eles deveriam ser mais ouvidos quanto ao conteúdo das provas; 29,8% (14 

professores) que falta orientação pedagógica sobre o que deve ser feito com o resultado dessas 

avaliações. 

Apesar de serem apresentados motivos variados para a não aprovação ou para necessidade 

de mudanças, percebemos que o motivo apontado com maior frequência está associado a pouca 

importância dada aos alunos em responder a prova. Como não há clareza nos objetivos para os 

professores e estes não demonstraram valorizar esse trabalho, isso acaba se transformando em 

uma razão a mais para a desmotivação dos alunos.  

Tendo o professor um papel fundamental no processo de ensino aprendizagem, ele 

poderia contribuir para o esclarecimento e a motivação desses alunos, pois se o aluno perceber 

seu professor levando em conta os resultados da Avaliação Diagnóstica para orientar ou 

reorientar seu trabalho em sala de aula, buscando minimizar as dúvidas em relação ao que for 

exigido nas provas e se dedicando a buscar melhores resultados onde as dificuldades foram 

apontadas, isso servirá consequentemente como fator motivador.  

O segundo motivo mais apontado foi a necessidade dos professores serem mais 

ouvidos quanto ao conteúdo que deve ser exigido nas provas. Esta talvez seja uma ideia 

equivocada dos professores, pois nessa dinâmica do diálogo entre a Secretaria da Educação e 

os professores, o conteúdo das provas não necessariamente deveria ser o principal foco. 

Talvez ao afirmarem que deveriam ser mais ouvidos quanto aos conteúdos exigidos nas 

provas, os professores estariam revelando indiretamente a necessidade de serem ouvidos em 

todo o processo. 

Para diminuir essas incertezas e contestações, a Seduc deveria priorizar, dentre outras 

atitudes, o esclarecimento dos objetivos, a troca de experiências sobre ações que forem 

efetivadas após as provas, as estratégias a serem traçadas, a dinâmica da aplicação e o suporte 
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pedagógico para que haja uma avaliação formativa. Um diálogo direto entre as partes poderia 

também minimizar outros problemas apontados como a falta de cumprimento de datas, 

questões erradas ou mesmo a incoerência entre os conteúdos exigidos e o currículo orientado 

pela Secretaria. 

 Quanto perguntado qual a opinião do professor quanto ao programa, 65,9% (31 

professores) afirmaram que o programa poderia ser melhor se os alunos participassem com 

mais interesse. Novamente, associaram o aluno ao insucesso do programa. 51,1% (24 

professores) consideraram que o programa poderia ser melhor se os professores fossem mais 

orientados sobre o assunto. Neste ponto, concordamos plenamente, pois a desinformação é o 

ponto crucial das resistências e possível fracasso do programa.  

Apenas 19,1% (9 professores) consideraram a proposta boa e que necessita apenas de 

pequenos ajustes; 14,9% (7 professores) são indiferentes ao programa ou não concordam que 

ele  possa ser utilizado como instrumento pedagógico para a melhoria do ensino ou que ele 

não é válido e deveria acabar. 

 Percebemos que não há reprovação do programa pela maioria dos professores, no 

entanto os mesmos apontam necessidades de mudanças em vários aspectos, desde a clareza na 

apresentação dos objetivos a eles e aos alunos, quanto ao apoio pedagógico necessário para 

que os objetivos sejam alcançados.  

A pesquisa aponta que esse caminho deve ser traçado com um maior diálogo entre a 

Seduc e os professores, mantido de forma efetiva, não só por meio de tutorias pedagógicas, 

mas também, por exemplo, pela promoção de encontros periódicos para essas discussões e 

para trocas de experiências, o que poderia facilitar a proposição e efetivação de ações 

pedagógicas motivadas pelo programa.  

Consideramos que todos os resultados apresentados relacionados às impressões dos 

professores quanto ao programa, são bem coerentes com os resultados apresentados 

anteriormente, sobre as concepções que esses professores possuíam quanto à avaliação da 

aprendizagem escolar. Juntando essas duas análises, nos vem a pergunta: como um professor 

que não compreende o verdadeiro significado da palavra avaliar, que não conhece nem ao 

menos o que é uma avaliação formativa, vai compreender os objetivos de um programa de 

Avaliação Diagnóstica como início de uma avaliação formativa em sala de aula? Acreditamos 

que o programa teria maior sucesso se houvesse uma melhor formação desses professores 

quanto à avaliação da aprendizagem escolar, antes de implantá-lo em toda a rede escolar 

estadual. 
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Como a intenção da Seduc com a Avaliação Diagnóstica é promover a avaliação 

formativa em sala de aula, a partir dos resultados obtidos pelos alunos nas provas, e de ações 

pedagógicas implementadas pelos professores, analisaremos, a seguir, essas práticas, ou seja, 

as ações adotadas pelos professores pesquisados. 

 

4.4. AS AÇÕES PRATICADAS ANTES E APÓS A APLICAÇÃO DAS PROVAS DA 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 Passaremos, agora a apresentar e analisar as ações desenvolvidas pelos professores, a 

pedido da Seduc, para a preparação para a aplicação das provas e para após a realização das 

mesmas. No questionário, as perguntas foram apresentadas por meio de questões de múltipla 

escolha e o participante poderia optar por mais de uma alternativa. 

 Ao questionarmos o que é feito antes da aplicação das provas da Avaliação Diagnóstica, 

44,7 % (20 dos 47 professores que responderam essa questão) afirmaram que continuavam 

normalmente o seu planejamento. Considerando que eram 47 professores, os outros 27 

tomavam alguma atitude. Desses 27 restantes, 77,8 % (21 professores) disseram avisar aos 

alunos que seria atribuída nota a essa prova para motivar/obrigar os alunos a fazê-la, 74,1 % (20 

professores) disseram aplicar listas de exercícios ou “simulados” como “preparação” para as 

provas, 92,6 % (25 professores) disseram que esclarecem a importância dessa avaliação para o 

aprendizado dos alunos e 44,4 % (12 professores) disseram participar com os alunos e outros 

professores de atividades interdisciplinares na escola, com o intuito de preparar melhor os 

alunos para essa prova. 

 Os professores entrevistados apresentaram respostas semelhantes àquelas apresentadas 

no questionário, como se pode constatar nas seguintes falas: 

 
Não adianta preparar os alunos pra fazer a prova porque a gente não sabe o que vai 
cair, na realidade eles tinham que avisar a gente sobre o que vai ser cobrado na 
prova. (Professor da Escola C). 
 
Organizamos simulados para ajudar os meninos a realizar a prova, alguns nunca 
nem tinham feito provas com esse formato. (Professor da Escola A). 
 
A gente explica pra eles que essa prova é importante porque vai ajudar a ver como 
eles estão em relação aos conhecimentos deles, ou de alunos de outras escolas, por 
isso é importante fazer a prova com atenção. (Professor da Escola D). 
 
Nós decidimos atribuir nota quanto à participação nas provas, porque senão eles 
nem viriam fazer a prova. (Professor da Escola E). 
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 Vários aspectos podem ser observados pelos dados obtidos através desse 

questionamento. Vemos atitudes difusas, nas quais alguns sujeitos preferem manter-se inertes 

em relação à aplicação da prova. Acreditamos que esses professores não consideram válido o 

esforço para que seus alunos obtenham bons resultados, encontrando justificativas para isso, 

como se constata na fala do professor da escola C.  

Em se tratando de uma avaliação diagnóstica, deveria haver o entendimento desses 

professores de que é importante que a prova seja feita sem orientação prévia sobre os 

conteúdos avaliados, pois assim poderá ser obtida uma diagnose real da proficiência dos seus 

alunos. É óbvio que se sabe que essa diagnose somente será verdadeira se os alunos 

realizarem as provas com interesse. No entanto, essa possibilidade não foi evidenciada em 

nenhuma fala das entrevistas. 

 Outro ponto a ser pensado é a utilização de simulados de “preparação” para a prova. 

Houve justificativas para aplicação desses simulados, como citado pelo Professor da Escola 

A, pelo fato de os alunos não estarem “familiarizados” com esse modelo de prova, o que 

dificultaria a resolução das mesmas. Assim os professores justificam a realização de um 

“treino” para a realização dessas provas.  

É interessante como a preocupação apresentada é primordialmente relacionada ao 

resultado que será obtido e não com o real objetivo real dessas provas. Percebe-se que não 

fica claro no entendimento desses professores que o objetivo principal não é ranquear seus 

alunos em boa colocação, mas sim perceber onde existem as maiores dificuldades tentando 

assim traçar caminhos possíveis para saná-las. 

 O principal objetivo antes da aplicação das provas, não deve estar em mascarar os 

resultados preocupando-se com uma colocação satisfatória, pois isso acaba por inviabilizar 

essa proposta antes que ela seja iniciada. O importante nos resultados, satisfatórios ou não, é 

que estes sejam legítimos e que apontem a realidade, ou seja, uma diagnose real que auxilie o 

professor a planejar seu trabalho pedagógico. 

 No questionário, foi observado que quase todos os professores (92,6 %) que tomam 

alguma atitude antes da aplicação da prova se preocupam em explicar aos seus alunos a 

importância de realizar essas provas. Esse fato também apareceu nas entrevistas, como é o caso 

da fala anterior do professor da escola E. Ao conscientizar e incentivar os alunos a participarem 

das provas da Avaliação Diagnóstica, acreditamos que o professor esteja dando a melhor 

contribuição prévia para a aplicação dessas provas. Mais do que “treinar” os alunos para a 

realização de uma prova, o mais significativo nesse processo de avaliação é fazer com que os 

alunos realmente demonstrem suas habilidades ou dificuldades, fazendo-os entender que a 
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participação é fundamental para que o próximo passo, ou seja, o momento das ações 

pedagógicas seja eficiente.  

Fizemos também o seguinte questionamento: Quando você recebe os resultados da 

Avaliação Diagnóstica da Seduc, que tipo de ação você desenvolve?  Os resultados obtidos 

foram os seguintes: 14,9% (7 professores) admitiram continuar normalmente o planejamento 

sem tomar nenhuma atitude; 51,1% (24 professores) também dizem continuar dando 

sequência ao planejamento anterior, porém que retomam os conteúdos em que houve maior 

quantidade de erros; 34,0% (16 professores) disseram utilizar as notas dessa prova diagnóstica 

para compor a nota bimestral do aluno; 68,1% (32 professores) disseram corrigir as questões 

da prova, posteriormente, em sala de aula; 46,8% (22 professores) afirmaram fazer atividades 

relacionadas aos descritores/questões que seus alunos mais apresentaram dificuldades; e 4,3 (2 

professores) disseram ministrar aulas de reforço em horário extraclasse. 

Para esse mesmo questionamento nas entrevistas, destacamos: 

 
Eu continuo o planejamento de antes, porque eles vão me cobrar que eu esteja 
cumprindo meu plano de aula, né? Inclusive, eles, a Secretaria da Educação, já 
enviaram até os conteúdos por bimestre, quando que eu vou ter tempo de mudar meu 
planejamento? (Professor da Escola C). 
 
As dificuldades são tão grandes que não tem como a gente deixar de lado nosso 
planejamento pra tentar resolver tudo, senão nem uma coisa nem outra. (Professor 
da Escola E). 
 
Com certeza o que a gente mais procura fazer é resolver as questões da prova em 
sala de aula e tirar as dúvidas que ficaram. Daí a gente vai intercalando o conteúdo 
normal com o que apareceu de dificuldade nas provas da diagnóstica. (Professor da 
Escola A). 

A gente fica sabendo o que é mais complicado pra eles, então a gente começa a 
aplicar listas de exercícios sobre o conteúdo com mais dificuldades. (Professor da 
Escola D). 

Depois que teve a primeira avaliação a gente resolveu se organizar no coletivo para 
procurar alguma solução. Tivemos a ideia de organizar uma feira e de algumas 
atividades dirigidas no recreio. (Professor da Escola B). 
 

 
 Nas falas anteriores dos professores das escolas C e E, nota-se uma preocupação 

excessiva no cumprimento do currículo e do planejamento pré-estabelecido. Um deles ainda 

observa que o cumprimento do currículo é uma exigência da própria Secretaria da Educação. 

Nos chama atenção a pouca importância dispensada aos dados obtidos através das provas dos 

alunos desses professores. Se a avaliação, como a própria nomenclatura indica, é diagnóstica, 

seu objetivo é indicar os possíveis caminhos para que o professor consiga obter maior êxito na 

aprendizagem de seus alunos, vendo onde estão as maiores dificuldades. Quando o professor 

ignora esses dados, ele despreza a oportunidade de pelo menos começar a traçar um caminho 
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que possibilite a melhoria desse aprendizado. Afinal, de que adianta seguir um currículo ou 

conteúdo que naquele momento está distante das possibilidades de aprendizagem de seus 

alunos? 

 Tanto nas entrevistas quanto no questionário percebe-se que a maioria dos 

participantes não se mantém inerte frente aos resultados das avaliações diagnósticas de seus 

alunos, tanto que a maioria dos professores afirmou se incomodar ao receber resultados ruins 

das provas da Avaliação Diagnóstica de suas turmas. Mas ao analisarmos as ações adotadas 

por estes professores, vemos que a maioria delas tem característica pontual, como por 

exemplo, resolver as questões da prova em sala de aula.  

Atividades como esta não são consideradas inúteis, claro, no entanto, apenas isto, de 

forma pontual e fora do contexto daquilo que o aluno esteja aprendendo no dia a dia da sala 

de aula, acaba se transformando numa ação inócua. O mesmo pode-se afirmar referente à 

resolução de simulados de preparação para prova. Aplicar uma atividade na modalidade 

prova, com intuito de facilitar o aprendizado dos alunos, não contribui significativamente se 

as atividades de aprendizagem aplicadas pelo professor no seu cotidiano em sala de aula não 

estiverem associadas a esta ação. Nesses casos, essa ação se reduz a uma atividade desconexa 

da sequência de aprendizagem que o aluno vivencia e dificilmente será assimilada. 

Trabalhar as questões relacionadas aos maiores erros também não será uma ação 

eficiente se o conteúdo prévio e os demais conhecimentos relacionados a tal questão não 

estiverem contemplados no processo de construção de conhecimento desse aluno. Ou seja, 

trabalhar algumas questões pontualmente não representará maior aprendizagem dos alunos se 

por trás disso não houver um trabalho maior e mais complexo em relação àquilo que foi 

apontado como dificuldade, incluindo aí habilidades prévias desconhecidas. Isso torna esse 

processo trabalhoso e complicado, dado inúmeros fatores relacionados à disposição individual, 

ao tempo, às obrigações burocráticas a serem cumpridas, a heterogeneidade das turmas ou a 

pouca disponibilidade para um bom planejamento. 

Nesses casos, também percebemos que apesar da preocupação dos professores em 

tomar alguma atitude, ainda não conseguimos identificar atitudes sólidas, ações que de fato 

apontem para consolidação de uma avaliação formativa que utilizem os resultados das provas 

da Avaliação Diagnóstica como mola propulsora. Não conseguimos observar que esses 

resultados sejam preponderantes no planejamento desses professores e em muitos casos nem 

auxiliares desses planejamentos. 

Incentivar os alunos para a participação nas provas, como já citado anteriormente, 

representa fator indispensável para que o programa Avaliação Diagnóstica obtenha êxito. 
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Entendemos que, ao conceder nota ao aluno participante da prova, como foi apontado por 

muitos participantes, o professor esteja utilizando de um mecanismo para motivar esse aluno, 

porém, o ideal é que todos sejam conscientizados sobre os objetivos dessas provas e que uma 

grande participação é crucial para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. É importante 

o convencimento do aluno, e um fator para tal é ele presenciar em sala de aula as ações 

adotadas pelo seu professor a partir dos resultados obtidos nessas provas. Talvez essa seja a 

melhor forma de obter uma maior participação dos alunos. 

 Algumas outras ações foram apontadas através das entrevistas, como por exemplo, a 

organização de oficinas de Matemática em algumas escolas. Essas oficinas são compostas por 

atividades relacionadas à Matemática, em horários e dias estabelecidos pela equipe da escola 

no momento coletivo e toda a escola participa dessas atividades. 

Decidimos optar pelas oficinas de Matemática porque é um momento em que toda a 
escola colabora com a Educação Matemática, independente da disciplina do 
professor, acho que deu muito certo. (Professor da Escola A). 
 
 

Alguns professores relataram, nas entrevistas, algumas constatações, como por 

exemplo, a dificuldade comum a muitos alunos, que foi a resolução de atividades relacionadas 

à Geometria. A partir desta constatação, algumas escolas resolveram direcionar algumas aulas 

semanais, durante todo o ano letivo, para trabalhar especificamente esse assunto. 

 
Na minha escola, e conversando com outros colegas também, percebemos que a 
maioria dos alunos tem muita dificuldade em geometria. Então, agora trabalhamos 
geometria toda semana independente do que estava planejado antes. (Professor da 
Escola B). 
 
Vimos através da diagnóstica, que muitos alunos apresentam muitas dificuldades em 
geometria. Por isso, decidimos trabalhar geometria toda semana de agora em diante. 
(Professor da Escola E). 
 

 Essas atitudes demonstram que, em alguns casos, busca-se uma maior valorização dos 

resultados das provas para nortear o trabalho pedagógico da escola. No entanto, como já 

citado, se tais atividades não estiverem associadas ao cotidiano da escola a característica de 

avaliação formativa continuará sendo deixada em segundo plano. Nesse caso da geometria, 

houve uma atitude formativa por parte da escola, pois o resultado da prova diagnóstica 

influenciou as decisões. 

 Mesmo que a maioria dos professores que responderam o questionário considerarem a 

programa Avaliação Diagnóstica como “bom”, eles consideram que existem problemas que 

devem ser corrigidos, tais como, a prova apresentar muitos erros técnicos, pelos objetivos das 

provas não serem claros, os professores serem pouco ouvidos quanto ao conteúdo das provas, a 
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falta de orientação pedagógica sobre o que deve ser feito com o resultado. Outros motivos de 

crítica são relacionados aos alunos, tais como, falta de interesse destes em responder a prova 

ou pela falta de condições de respondê-la por não apresentarem conhecimentos básicos para 

isso. Apenas dois professores, dos que responderam ao questionário, consideraram o 

programa bom sem ressalvas. 

 Os mesmos motivos que motivaram as críticas, também são apresentados como 

justificativa para, em muitos casos, não elaborarem nem executarem ações pedagógicas 

motivadas pelas Avaliações Diagnósticas.  

 Isso se confirma nas seguintes falas: 

 
Acho que para os professores participarem mais dessa proposta e levar ela mais a 
sério, o principal é que os professores sejam bem orientados com o que deve ser feito, 
inclusive nem as datas são cumpridas por muitas vezes. (Professor da escola D). 
 
Parece que as questões desta prova são tiradas da internet e jogadas de qualquer 
jeito, têm erros, não obedecem às datas combinadas... Assim é difícil levar a sério. 
(Professor da Escola C). 
 
Não adianta fazer muita coisa não, por que o problema vem lá de trás e eu não 
consigo resolver tudo. (Professor da Escola A). 

 
 Essas falas mostram claramente que alguns professores participantes admitem não 

implementar ações por não acreditarem no programa e encontram suas justificativas nas 

falhas apresentadas, e nas mazelas existentes no sistema de ensino, especialmente no corpo 

discente, em geral.  

 Isto representa um dado importante, pois a falta de ações por parte de uma parcela dos 

professores deve ser absolutamente considerada, especialmente pelos gestores. Deve existir 

uma preocupação maior dos gestores, investigando o porquê da “inércia”, “aversão” ou 

“desinteresse”, buscando ações para que este quadro seja modificado. Afinal, os professores 

são agentes fundamentais em qualquer proposta relacionada ao processo ensino-aprendizagem 

escolar e, portanto, sem a colaboração destes, qualquer proposta ficará inviabilizada. 

 A Secretaria da Educação, por meio do acompanhamento pedagógico feito pelas 

tutoras, também passou a exigir que as escolas apresentem planos de ação referentes aos 

resultados das avaliações diagnósticas, e as ações apontadas nos planos a que tivemos acesso 

apresentam atividades semelhantes as já citadas. No ANEXO 3, exemplificamos um plano de 

ação geral desenvolvido por uma escola participante que contempla ações multidisciplinares e 

se assemelha aos outros planos de ação que tivemos acesso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo apresentar e analisar o programa Avaliação 

Diagnóstica praticado pela Secretaria da Educação do Estado de Goiás, desde sua implantação 

até as ações pedagógicas praticadas por professores dessa rede de ensino, a partir dos 

resultados obtidos por seus alunos nas provas da disciplina de Matemática, buscando 

confrontar as expectativas e objetivos iniciais com os resultados alcançados. Para tanto, 

procuramos identificar, nas respostas dadas por professores de Matemática da rede estadual de 

ensino em entrevistas e questionários, como eles compreendem uma avaliação da 

aprendizagem escolar em sala de aula e também suas impressões sobre esse programa da 

Secretaria. Analisamos, também, a postura e as ações desses professores diante dos resultados 

que seus alunos atingem nas provas da Avaliação Diagnóstica. 

Quanto ao programa Avaliação Diagnóstica, observamos no decorrer da pesquisa que, 

inicialmente, o objetivo principal da Seduc era estruturar um programa estadual de avaliação 

oficial com provas que possibilitassem o monitoramento da qualidade do aprendizado dos 

estudantes dessa rede de ensino. Esse era o anseio dos gestores da Secretaria que iniciavam 

suas gestões. Ficou clara a necessidade que eles tinham em conhecer qual a realidade que 

permeava esta rede de ensino quanto a proficiência dos alunos. Daí a nomenclatura Avaliação 

Diagnóstica utilizada desde o início do programa e, assim, estava priorizada a diagnose do 

nível de proficiência dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Mas a ideia de diagnose inicial e de monitoramento contínuo, logo foi dando lugar, 

pela contribuição e análise dos técnicos dessa Secretaria e pelo amadurecimento da ideia 

original, a um modelo com objetivos além desse aspecto, mas que também contribuísse 

pedagogicamente para a melhoria na aprendizagem dos alunos. Pode-se afirmar, então, que os 

objetivos do programa passaram a se aproximar dos pressupostos de uma avaliação formativa. 

Como não há documento oficial relacionado ao programa, consideramos que a intenção 

dessas provas seja iniciar um processo de avaliação formativa em sala de aula, pois no sítio da 

internet da Secretaria da Educação, podemos encontrar algumas notícias que nos levam a essa 

consideração.   

Estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio 
participaram da terceira e última Avaliação Diagnóstica de 2013. Essa ação é uma 
importante ferramenta para que os profissionais compreendam o processo de ensino 
e de aprendizagem na rede. Afinal, por meio das avaliações, é possível saber o que o 
aluno não aprendeu, identificando possíveis causas. Com os resultados, as escolas 
também podem definir as intervenções necessárias, com o objetivo de assegurar o 
aprimoramento dos métodos de ensino e o melhor aproveitamento das aulas pelos 
alunos. (GOIÁS, 2013b) 
O semestre começa também com mais uma edição da Avaliação Diagnóstica, 
importante ferramenta de planejamento pedagógico das escolas. (GOIÁS, 2013c) 
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Confira abaixo, os critérios que os professores interessados em se inscrever [no 
curso de professores formadores – tutores de área] deverão atender: [...] Ter 
conhecimento sobre Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Matriz 
Curricular do Estado de Goiás, Matriz de Referência do SAEB, Projeto Político 
Pedagógico e Descritores. (GOIÁS, 2013d) 

 

Assim que ocorreu a primeira aplicação das provas, os objetivos estavam definidos 

realmente com a intenção de que a Avaliação Diagnóstica contribuísse para o planejamento 

pedagógico das escolas, talvez no intuito de induzir à avaliação formativa em sala de aula. 

Existem pontos que reforçam essas intenções, tais como, a continuidade, a periodicidade, a 

atividade (prova) de diagnose, a correção imediata desta prova e a apresentação dos resultados 

obtidos em pouco tempo para que o planejamento pedagógico seja (re)orientado. 

Inclusive, essas características foram os pontos que mais nos chamaram atenção. A 

peculiaridade percebida é que, diferentemente da maioria dos exames externos de 

proficiência, o objetivo principal não é de apenas apresentar um panorama de como este ou 

aquele grupo se enquadra, mas sim utilizar os resultados dessas provas para que, de fato, as 

ações pedagógicas possam ser desenvolvidas a fim de sanar as dificuldades que são 

constatadas no decorrer de cada nova prova. São provas diagnósticas externas que possuem 

características de avaliação escolar interna, pois buscam interferir diretamente no cotidiano da 

escola. 

No entanto, observamos que muitos pontos estruturais não contribuem para que, de 

fato, seu objetivo seja plenamente alcançado. Dentre esses pontos citamos desde a elaboração 

e execução desse programa até as impressões e posturas dos professores participantes perante 

seus resultados. 

Percebemos que, ao ser instituído, esse programa não foi estruturado dentro de uma 

perspectiva de planejamento sólido ou da busca de uma parceria efetiva com os professores da 

rede de ensino. Isso ficou evidenciado pela “pressa” constatada do início das atividades. Ao 

iniciar os trabalhos, o foco maior esteve na elaboração das provas e na aplicação imediata 

destas, sem que previamente os professores fossem devidamente esclarecidos da importância 

e dos objetivos que a mesma buscava alcançar. 

 Essas evidências se confirmaram na confusão que muitos professores admitiram se 

encontrar no início e mesmo posteriormente à aplicação das provas. Muitos participantes 

atribuíram objetivos absolutamente contrários aos que de fato estas se propunham, 

associando-as, por exemplo, a uma possível estigmatização de escolas e professores ou até 

mesmo como um mecanismo de punição a estes. 
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Fica, então, uma crítica contundente à preparação e orientação dos professores por 

parte dos gestores educacionais da Seduc, que falhou inicialmente e que, segundo muitos 

participantes, se mantém falha até o momento. 

A orientação dos professores quanto aos objetivos e a apresentação das teorias da 

avaliação escolar, desconhecidos pelos professores, devem ser primordiais no processo de 

execução do programa, já que havendo falta de compreensão desse processo por parte deles, 

fica praticamente inviável o alcance dos objetivos. O mesmo podemos afirmar quanto aos 

alunos, que representam os sujeitos principais nesse processo. Se nem seus professores 

estiverem seguros sobre o que estão executando, como os alunos poderão estar? O mais 

provável é que estes, no mínimo, estejam desmotivados ou que sozinhos tirem suas próprias 

conclusões sem receber as devidas orientações. 

Conhecer as concepções que os professores tinham sobre avaliação escolar foi, 

também, bastante relevante para nossa pesquisa, pois se tornam fundamentais para nos 

auxiliar na análise das atitudes desses profissionais frente ao programa. 

As conclusões que obtivemos a esse respeito, é que apesar de a maioria dos 

participantes demonstrarem conhecimento, mesmo que por muitas vezes vago, em relação ao 

conceito ou a prática de uma avaliação formativa, a maioria deles demonstrou diversas 

incoerências. Mesmo que conceitualmente seja afirmado que a avaliação escolar utilizada pela 

maioria dos participantes seja baseada na processualidade, continuidade e que ela seja 

fundamental na orientação pedagógica, o que pudemos constatar foi uma preocupação 

demasiada no cumprimento do currículo ou do planejamento pré-estabelecido antes que a 

diagnose ocorra, numa prática de avaliação classificatória, onde o foco maior é apenas a 

obtenção da nota. 

Os conceitos de avaliação classificatória são fortemente presentes nas respostas, 

apontando para métodos de avaliação pontuais e que reforçam a avaliação como medidora de 

conhecimento, como método quantitativo para obtenção de nota, ou como processo 

burocrático, se distanciando de uma prática de avaliação formativa. Obviamente se o 

cotidiano de avaliação desses professores se distancia de uma avaliação de cunho pedagógico, 

dificilmente uma avaliação externa como esta poderá ser concebida como tal. Tanto que, as 

impressões dos professores em relação às provas diagnósticas apresentaram grandes 

semelhanças às suas avaliações cotidianas. 

Um ponto preponderante que podemos enfatizar foi a preocupação excessiva e a forte 

tendência em direcionar o foco principal das Avaliações Diagnósticas às provas. Assim, como 

no método de avaliação classificatória, para a maioria dos participantes, o foco principal 
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dessas avaliações foi a prova, e não o processo pedagógico. Isso pôde ser constatado mediante 

as próprias ações promovidas pelos professores antes da aplicação das provas, tais como, 

realização de simulados e listas de exercícios para treinamento. 

Sobre a dinâmica da obtenção dos dados provenientes das provas, ressaltamos que a 

correção das mesmas, imediatamente após sua aplicação, possibilita maior celeridade no 

acesso dos professores a esses dados e, consequentemente, sua análise  e a execução de ações 

em busca de sanar as dificuldades apresentadas. No entanto, o que pudemos perceber foi que 

na maioria dos casos não há uma maior preocupação, por parte das escolas e seus professores, 

em priorizar a análise desses dados, mas sim em enviá-los à Secretaria para cumprir uma 

tarefa burocrática. 

Para a maioria dos professores pesquisados, o acesso ao resultado das provas de suas 

turmas só é realizado quando a Seduc dá o retorno dos dados formalmente, isso dias após a 

aplicação das provas. Esse tempo gasto é bastante compreensível, já que eles recebem os 

dados de todo o Estado e estes precisam ser processados e organizados. Isso aponta para um 

desinteresse dos professores em realizar a análise dos resultados das provas de seus alunos, já 

que, sendo a correção realizada na própria escola, a análise não deveria estar condicionada ao 

retorno dado pela Seduc. 

Cabe aos gestores escolares, aos professores e à coordenação pedagógica uma melhor 

organização nesse sentido, para que não ocorram, como muitos professores afirmaram, 

situações em que eles recebem os resultados quando nem se lembram mais das provas. Estes 

são fatores que contribuem significativamente para que a função pedagógica dessas provas 

seja inviabilizada e as justificativas para isso são sempre aquelas relacionadas às mazelas do 

ensino público e à intensa rotina dos profissionais de educação. 

Com a entrega oficial dos resultados para as escolas, a Secretaria orienta que sejam 

traçadas ações pedagógicas que busquem minimizar ou sanar as dificuldades apresentadas pelos 

alunos nas provas. Assim, todas as escolas devem se preocupar em realizar essa tarefa. Como 

ação mais frequentemente apontada pelos professores como ação pedagógica motiva pela prova 

diagnóstica é a correção destas provas em sala de aula.  

As ações praticadas antes e após as provas, que não estamos classificando como 

desnecessárias ou inúteis, implicam pouca ou insignificante contribuição pedagógica se não 

permearem o cotidiano da sala de aula ou não forem acompanhadas por um processo 

complexo que esteja preocupado com os demais fatores que apontem para resultados 

insatisfatórios.  
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Quando, por exemplo, se faz a correção da prova em sala de aula e os professores apenas 

demonstram aos alunos a resolução das questões sem se preocupar em retomar os conceitos que 

estão associados às questões em que os alunos apresentaram maiores erros, essa atividade será 

reduzida a uma mera demonstração sem significado formativo. O mesmo se aplica às listas de 

exercícios ou simulados aplicados antes das provas diagnósticas. Se essas atividades estiverem 

desconexas da realidade vivida pelos alunos em sala de aula, dificilmente eles encontrarão 

significado para elas, propiciando também um possível desinteresse por parte destes. 

Consideramos que proceder de forma complexa buscando desvelar o que há por trás do 

erro, trata-se de uma atitude pedagógica trabalhosa, por assim dizer, já que como a grande maioria 

dos participantes afirmaram as dificuldades apresentadas pelos alunos são inúmeras e, portanto, 

demandam tempo, disponibilidade, planejamento e motivação para que esse trabalho obtenha 

êxito. Isso fica dificultado, segundo os participantes, pela rotina escolar, pelo sobrecarga de 

trabalho a que a maioria dos professores se submete, pela pouca colaboração dos alunos ou pelo 

cumprimento das normas burocráticas relacionadas ao cumprimento do currículo. 

Todos os fatores citados, indiscutivelmente, representam pontos decisivos na 

efetivação de um bom trabalho pedagógico, de fato. No entanto, o professor não pode buscar 

em fatores externos as justificativas para sua não colaboração, apatia, inércia e 

responsabilidade no processo de ensino aprendizagem de seus alunos. Para minimizar essas 

posturas, este professor também precisa ser orientado satisfatoriamente quanto às suas 

dúvidas e angústias que inevitavelmente permeiam a prática da grande maioria dos 

professores do ensino básico, especialmente aqueles que atuam em escolas públicas. Sozinho, 

dificilmente o professor poderá superar suas próprias dificuldades quanto a todos os temas 

que o cercam dentro do complexo trabalho educacional, daí a importância crucial da 

orientação pedagógica dirigida a esses professores tanto pelos gestores da Secretaria da 

Educação, quanto pelo acompanhamento pedagógico da própria unidade escolar. 

Este acompanhamento também se faz primordial para que as ações pedagógicas 

promovidas na escola não sejam resumidas a atividades pontuais, como já foi citado 

anteriormente. Para que as provas do programa Avaliação Diagnóstica de fato possam estar 

associadas à prática de uma avaliação formativa, é preciso que sua contribuição esteja presente 

cotidianamente em sala de aula, auxiliando, por exemplo, no planejamento das aulas. 

Infelizmente, não constatamos essa atitude com os professores pesquisados. 

Muitos afirmaram que é prática da Seduc “orientar” os professores a seguirem um 

currículo comum em todo o Estado e que isso dificulta o acréscimo de outros conteúdos que não 

estejam literalmente elencados dentro desse currículo pré-estabelecido. No entanto, acreditamos 



73 
 

que nenhum currículo é absolutamente inflexível, e que cabe a cada professor, a cada gestor 

escolar e a cada equipe pedagógica definir, com bom senso e conhecimento de sua realidade, o 

que possa ser mais eficiente e mais significativo para a aprendizagem de seus alunos. 

Para que impasses como este sejam superados é de fundamental importância que haja 

um diálogo constante e franco entre os gestores educacionais, as escolas e os professores. 

Afinal, acreditamos que todos estes sujeitos compartilham um objetivo comum, que é a 

construção de uma escola pública e de um sistema educacional que apresente a cada ano 

maior qualidade. 

Consideramos que todo o processo que envolve o programa de Avaliação Diagnóstica 

da Seduc apresenta vários fatores que não colaboram para que os objetivos dessas avaliações 

sejam alcançados plenamente. Os pontos mais preponderantes estão relacionados à 

incompreensão por grande parte dos professores quanto ao objetivo principal do programa. 

Essa incompreensão está associada, como apontou a pesquisa, às próprias concepções 

que os professores possuem com relação aos seus conceitos de avaliação escolar, pela 

condução do programa e também pela falta de disposição pessoal de muitos participantes. 

Fatores que são maximizados com a falta de apoio e orientação da Secretaria da Educação 

quanto ao esclarecimento de dúvidas e confusões que ficaram evidentes ao longo dessa nossa 

pesquisa. É necessário que a Secretaria invista em formação sólida dos profissionais 

envolvidos em qualquer programa que venha ser implementado, sobre pena de se distanciar 

dos objetivos almejados e transformá-los em atividades inócuas. A formação dos profissionais 

envolvidos no programa que esta Secretaria se propôs a implementar, deve portanto, ser uma 

diretriz fundamental. Este trabalho aponta fortemente para a necessidade de formação na área 

de avaliação. 

Cabe aos professores, especialmente àqueles que trabalham em instituições públicas, 

que sabidamente são vulneráveis a diversas intempéries, a conscientização de que seu papel é 

absolutamente fundamental na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, e que mesmo 

com todas as dificuldades que permeiam sua rotina escolar, faz parte de sua atividade 

profissional cooperar com programas que busquem contribuir com uma melhor qualidade de 

ensino e que sem sua motivação e participação efetiva muito pouco pode ser feito.  

Longe de utopias, acreditamos que para que os resultados esperados sejam alcançados será 

necessário que, essencialmente, haja uma maior sintonia entre as partes envolvidas para que de 

forma harmônica o processo se desenvolva e possa efetivamente atingir os resultados almejados. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

Tópicos e questões para a entrevista semiestruturada 

 

A – Professores: 

 

1 – Formação do entrevistado (licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado); 

2 – Situação funcional (tempo de trabalho, tipo de contrato, redes em que trabalha); 

3 – Qual a concepção de avaliação? Para que ela serve?  

4 – O que se entende por avaliação diagnóstica? E avaliação formativa? 

5 – Em sua opinião, qual o principal objetivo das avaliações diagnósticas propostas pela 
SEDUC-GO? 

6 – Você teve acesso aos resultados das Avaliações Diagnósticas realizadas pela SEDUC com 
seus alunos? Quanto tempo após sua aplicação? 

7 – Você identifica discrepâncias entre os resultados obtidos pelos alunos na avaliação feita 
por você cotidianamente e os obtidos nas Avaliações Diagnósticas da SEDUC?  

8 – Você tem participado de análises realizadas sobre os resultados dessas avaliações? 

9 – Você recebeu algum tipo de orientação, por parte da SEDUC, sobre o que deveria ser 
realizado após a constatação dos resultados dessas avaliações? 

10 – Em sua opinião, os resultados das Avaliações Diagnósticas tiveram alguma finalidade 
pedagógica? Você utilizou esses resultados com a finalidade de melhorar o aprendizado de 
seus alunos? Em linhas gerais, quais as ações que você promoveu? 
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APÊNDICE B 

UM OLHAR SOBRE A PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS NUMA PERS PECTIVA 

DE AVALIAÇÃO FORMATIVA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 
 

 
Daniela Silva Mendes Medeirosa[danielamendesp@yahoo.com.br] 

Wagner Wilson Furtadob [wagner@if.ufg.br] 

a,bUniversidade Federal de Goiás – Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 
bUniversidade Federal de Goiás – Instituto de Física 

Questionário 1 

01. O SAEGO – Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás,é composto por dois 

instrumentos principais de Avaliação: as Avaliações Diagnósticas e uma Avaliação Externa 

anual aplicada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAED, da 

Universidade Federal de Juiz de fora (MG).  

 Sobre as Avaliações Diagnósticas ocorridas no ano de 2011: 

a) Quantas avaliações foram aplicadas e para quais séries foram aplicadas tais avaliações?   

b) Todas as Escolas da Rede Estadual de Ensino participaram dessas avaliações?  

c) As provas foram constituídas com questões referentes a quais disciplinas?  . 

d) De quem foi a responsabilidade pela elaboração dessas provas? E sua aplicação e correção?  

e) As escolas participantes, seus professores e alunos, tiveram acesso aos resultados dessas 
avaliações? Como?  

f) Ocorreram ações por parte da Secretaria Estadual da Educação em relação aos resultados 
obtidos nas avaliações diagnósticas? Em caso afirmativo, seria importante exemplificações 
materiais, como relatos de reuniões/formações, datas em que ocorreram, quantidades, 
descrições, etc. 02. Se tratando de uma ação de política pública de Estado, as avaliações 
Diagnósticas continuam sendo aplicadas durante o ano de 2012.  

 Durante o ano de 2012: 

a) Quantas avaliações diagnósticas já foram realizadas e quantas estão previstas? 

b) Ocorreram mudanças no formato dessas avaliações, tais como, público participante, 
disciplinas envolvidas? c) Ocorreram, ou estão previstas, ações por parte da Secretaria 
Estadual da Educação em relação aos resultados obtidos nas avaliações diagnósticas? Em caso 
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afirmativo, seria importante exemplificações materiais, como relatos de reuniões/formações, 
datas em que ocorreram, quantidades, descrições, etc.   

03. O IDEGO- Índice de desenvolvimento educacional de Goiás, será obtido através dos 
resultados de qual avaliação oficial?   
 
04. Qual ou quais seriam os objetivos principais da proposta de Avaliação Diagnóstica 
realizada pela SEDUC-GO?   

05. O SAEGO é proveniente de algum outro sistema de avaliação proposto pelo Estado de 
Goiás em anos anteriores? Em resposta afirmativa, qual?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 
Meu nome é Daniela Silva Mendes Medeiros, sou o pesquisador responsável e minha área de 
atuação é Educação em Ciências e Matemática.

Após receber os esclarecimentos e as informações a segui
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 
outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 
alguma. 

Em caso de dúvida 
pesquisadora responsável nos telefones (62)xxxxxxxx
203/216 (Prof. Wagner). Em casos de dúvidas 
pesquisa, você poderá entrar em contato 
Federal de Goiás, nos telefones: 3521
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA

 
Título da pesquisa: “Um olhar sobre a avaliação diagnóstica da Secretaria Estadual da 
Educação de Goiás numa
Matemática” 
Pesquisadora Responsável: Profª Daniela Silva Mendes Medeiros 
Pesquisadores participantes: Prof. Dr. Wagner Wilson Furtado
Descrição da pesquisa 

 Essa pesquisa é um trabalho que es
utilizando os resultados das avaliações diagnósticas propostas por esta Secretaria da 
Educação, dentro de uma perspectiva de avaliação formativa. Espera
em mãos um material de apoio p
ensino aprendizagem e para os gestores responsáveis pela Avaliação Diagnóstica proposta 
pela SEDUC-GO. Esperamos, também, que esse trabalho possa trazer contribuições para o 
debate na área de avaliação e, em especial, na avaliação no contexto da prática de 
Matemática. Para isso, serão enviadas cópias do trabalho final para as escolas pesquisadas e 
para outras, que possam se interessar, para que tomem conhecimento das conclusões da 
pesquisa. 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 
Meu nome é Daniela Silva Mendes Medeiros, sou o pesquisador responsável e minha área de 
atuação é Educação em Ciências e Matemática. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 
outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável nos telefones (62)xxxxxxxx- Daniela, ou (62) 3521
203/216 (Prof. Wagner). Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta 
pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA

Um olhar sobre a avaliação diagnóstica da Secretaria Estadual da 
numa perspectiva para uma avaliação formativa na disciplina de 

Pesquisadora Responsável: Profª Daniela Silva Mendes Medeiros  
Pesquisadores participantes: Prof. Dr. Wagner Wilson Furtado 

Essa pesquisa é um trabalho que estudará como os professores da SEDUC 
utilizando os resultados das avaliações diagnósticas propostas por esta Secretaria da 
Educação, dentro de uma perspectiva de avaliação formativa. Espera-se que, ao final, tenha
em mãos um material de apoio para os professores de Matemática interessados no processo de 
ensino aprendizagem e para os gestores responsáveis pela Avaliação Diagnóstica proposta 

GO. Esperamos, também, que esse trabalho possa trazer contribuições para o 
liação e, em especial, na avaliação no contexto da prática de 

Matemática. Para isso, serão enviadas cópias do trabalho final para as escolas pesquisadas e 
para outras, que possam se interessar, para que tomem conhecimento das conclusões da 

APÊNDICE C 
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convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 
Meu nome é Daniela Silva Mendes Medeiros, sou o pesquisador responsável e minha área de 

r, no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 
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Daniela, ou (62) 3521-1014, ramais 

como participante nesta 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

Um olhar sobre a avaliação diagnóstica da Secretaria Estadual da 
perspectiva para uma avaliação formativa na disciplina de 

tudará como os professores da SEDUC –GO estão 
utilizando os resultados das avaliações diagnósticas propostas por esta Secretaria da 

se que, ao final, tenha-se 
ara os professores de Matemática interessados no processo de 

ensino aprendizagem e para os gestores responsáveis pela Avaliação Diagnóstica proposta 
GO. Esperamos, também, que esse trabalho possa trazer contribuições para o 

liação e, em especial, na avaliação no contexto da prática de 
Matemática. Para isso, serão enviadas cópias do trabalho final para as escolas pesquisadas e 
para outras, que possam se interessar, para que tomem conhecimento das conclusões da 
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Foram selecionadas 5 escolas para a pesquisa, escolhidas após autorização e indicação 
da própria SEDUC – GO, onde serão entrevistados professores de matemática cujas turmas 
participaram da avaliação diagnóstica, coordenadores e diretores. A sua colaboração na 
pesquisa seráparticipando de uma entrevista gravada. A gravação será realizada para facilitar 
a análise dos resultados. Em momento algum serão divulgados os nomes das escolas, dos 
professores, coordenadores ou diretores que participaram da pesquisa e todo o material obtido 
será utilizado apenas para os propósitos da pesquisa. Caso haja necessidade de maiores 
explicações, a pesquisadora responsável estará à disposição para, em horário marcado, 
esclarecer as dúvidas. Por se tratarem de sujeitos maiores de 18 anos, a pesquisa se iniciará 
logo após a assinatura desse termo. As escolas facilitarão o trabalho, permitindo que seus 
professoresparticipem da pesquisa em horários e dias letivos, não sendo necessários 
deslocamentos para a escola em horários extra-classe. Os participantes não terão gastos 
financeiros com a pesquisa. Será garantida a sua liberdade, de recusar a participar ou de retirar 
seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo algum. Mesmo 
após a assinatura do termo, corre o risco de você se sentir constrangido ou preocupado no 
momento de conceder a entrevista, sendo que, nesse caso, poderá desistir na hora, sem 
penalização ou prejuízo algum. O encerramento da pesquisa se dará após análise final do 
material coletado e todo esse material (gravações e transcrições) será incinerado após o 
término da mesma. Serão enviadas cópias do trabalho final para as escolas pesquisadas e 
dessa forma os resultados obtidos estarão à disposição de todos. 

________________________________________ 

Daniela Silva Mendes Medeiros 

Pesquisadora Responsável 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O DA 
PESQUISA 

Eu,_____________________________________,RG/CPF___________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa “Avaliação diagnóstica da Secretaria da 

Educação do Estado de Goiás: uma proposta de avaliação formativa para o ensino de 

Matemática” como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

Daniela Silva Mendes Medeiros sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

   Goiânia, _______ de_____________________de 2012 

 

____________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

Questionário 2 

Caro(a) colega participante, 

Este questionário faz parte de uma pesquisa para o desenvolvimento de minha 
dissertação de Mestrado em Educação e Ciências e Matemática da Universidade Federal de 
Goiás, intitulado “Avaliação Diagnóstica da Secretaria da Educação do Estado de Goiás: uma 
proposta de avaliação formativa para o ensino de matemática”. Agradeço muito se você puder 
colaborar comigo.  

 
Profa. Daniela Silva Mendes Medeiros 

 

Responda as seguintes questões de acordo com suas concepções e práticas sobre avaliação 
escolar. 

Nas questões de 1 a7 , marque nos parênteses segundo a tabela a seguir. 

1 – Discordo totalmente 
2 – Discordo parcialmente 
3 – Nãoconcordo nem discordo 
4 – Concordo parcialmente 
5 – Concordo totalmente 

 
 
01 – A avaliação da aprendizagem escolar  

(     ) serve para verificar o aprendizado/desempenho do aluno, isto é, medir o conhecimento 
assimilado ou adquirido por ele. 

(     ) é útil para mensurar ou verificar a metodologia de ensino ou o desempenho do 
professor. 

(     ) é um instrumento de disciplina e dominação da turma. 
(     ) tem um impacto emocionalmente positivo nos alunos. 
(     ) é irrelevante e os alunos respondem negativamente a ela. 
(     ) torna os alunos responsáveis pelo seu aprendizado, por meio de consequências como 

notas ou certificados. 
(     ) é arbitrária, irrelevante e inexata, sendo apenas um processo necessário para dar notas. 
(     ) verifica o interesse do aluno ao conteúdo e sua participação durante as aulas. 
(     ) deve ter caráter pontual, ou seja, o aluno é avaliado pelo que ele sabe no momento da 

prova. 
(     ) é um processo de caráter contínuo e processual. 
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(     ) é uma maneira de verificar se o que eu estou trabalhando em sala de aula está sendo 
assimilado pelos alunos, para que possa, se preciso, mudar minha estratégia de ensino. 

(     ) auxilia também o aluno, pois o ajuda a tomar decisões sobre seus estudos e dificuldades 
e progressos. 

(     ) é uma análise qualitativa sobre o processo ensino-aprendizagem que auxilia o professor 
a tomar decisões sobre seu trabalho. 

(     ) contribui para a melhoria não só do produto final, mas do processo de ensino e 
aprendizagem 

 
02. Você considera como maiores dificuldades com relação à avaliação da aprendizagem de 
seus alunos: 
 
(  )Trabalhar com o erro do aluno e a devolutiva das provas e trabalhos 
(  )O número de alunos por sala, os níveis muito heterogêneos de aprendizagem e o pouco 
interesse dos alunos em aprender 
(  ) Conseguir avaliar continuamente 
(  )Elaborar de forma justa e correta as provas  
(  ) Definir qual o nível de prova aplicar, quantas provas e quantos trabalhos e a forma mais 
correta de saber se o aluno aprendeu 
(  ) Estabelecer critérios para a elaboração e correção das provas e dos trabalhos, como 
também de que forma elaborar corretamente os instrumentos que usamos para avaliar. 
(  ) Avaliar aspectos subjetivos do aluno, como sua participação nas aulas e seu compromisso 
com as atividades propostas 

03. Em suas práticas em sala de aula, os instrumentos avaliativos: 
 
(   )Exigem habilidades intelectuais complexas. 
(   )Exigem, na maioria das vezes, memorização. 
(   )São usados apenas para obter notas e possibilitar a promoção no final do ano. 
(   )Servem para acompanhar o processo ensino-aprendizagem 
(   )São provas que os professores fazem para saber como está o rendimento de seus alunos.  
(   )São avaliações com o conteúdo que foi explicado pelo professor em sala de aula. 
(   )São as avaliações feitas com o aluno para avaliar o que ele aprendeu com o professor. 
(   )São uma maneira de ver se os alunos estão aprendendo o que o professor lhes passa. 
 
04. O que você faz quando a maioria da turma tem um desempenho ruim em determinado 
assunto ou conteúdo que foi avaliado? 
 
(     )Explico novamente e procuro exercícios diferenciados para aplicar em sala. 
(     )Após a correção das provas ou trabalhos com os alunos, o conteúdo é explicado 
novamente, fazendo uma revisão do conteúdo dado. 
(   ) Aplico exercícios para que o aluno possa praticar o que foi explicado, esses exercícios são 
corrigidos e posteriormente é realizada a recuperação paralela para que os alunos demonstrem 
seus avanços. 
(     )Retomo desde as explicações, revejo as estratégias que utilizei e também como foram 
organizados os instrumentos de avaliação. 
(     )Reforço o conteúdo visto, trabalhando com novos métodos explicativos. 
 
05. Como você trabalha com o erro do aluno nas tarefas avaliativas?  
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(   )Considero uma deficiência cognitiva do aluno 
(   )Dou pouca atenção às tentativas que não resultaram em acerto imediato do aluno. 
(  )Aponto o erro e o aluno tem a oportunidade de verificar o que errou, ter novas explicações 
e acertar. 
( )Observo o desempenho deles nas atividades e vou retomando  fazendo eles perceberem os 
erros  
(  )Os erros são corrigidos no quadro e aplico mais exercícios de fixação sobre os assuntos que 
mais erraram. 
(  )Durante as aulas, quando a matéria está sendo explicada tiro dúvidas, ajudo a enxergar 
onde erraram mas na prova só considero os exercícios  totalmente corretos 
(   )Procuro adotar uma atitude reflexiva diante do erro do aluno, procurando não apenas 
compreender o erro no interior de um contexto, mas também compreender o sujeito que erra. 
 
06 – Avaliação diagnóstica constitui-se como um instrumento para 
 
(   ) medir o conhecimento do aluno. 
(   ) identificar as competências do aluno. 
(   ) medir a distância que o aluno ficou de uma determinada meta. 
(   ) colher dados para reorientar o processo ensino-aprendizagem. 
(   ) identificar os melhores alunos da turma. 
 
07 – Avaliação formativa constitui-se como um instrumento para 
 
(   ) medir o conhecimento do aluno. 
(   ) identificar as competências do aluno. 
(   ) medir a distância que o aluno ficou de uma determinada meta. 
(   ) colher dados para reorientar o processo ensino-aprendizagem. 
(   ) identificar os melhores alunos da turma. 
 
 

Utilize a tabela a seguir para responder a Questão 08. 
 

1 – Sempre utilizado 
2 – Muitas vezes 
3 – Poucas vezes 
4 – Nunca utilizado 

 
08 – Os instrumentos avaliativos que você utiliza para compor a avaliação do aluno são: 
(   ) Prova individual com questões de  múltipla escolha. 
(   ) Prova individual com questões dissertativas. 
(   ) Prova oral. 
(   ) Prova em dupla. 
(   ) Seminários (expostos pelos alunos). 
(   ) Debates. 
(   ) Trabalhos escritos (em grupo, individuais, em sala, resumos etc.) 
(   ) Debates em sala de aula. 
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(   ) Produção de textos. 
(   ) Autoavaliação. 
(   ) Ficha avaliativa. 
(   ) Atividades em sala de aula. 
(   ) Organização do caderno. 
(   ) Tarefas em casa. 
(   ) Observação diária do desempenho dos alunos em sala de aula. 
 
As questões seguintes são de múltipla escolha e você poderá optar por mais de uma 
alternativa: 
 
09-A proposta de avaliação diagnóstica da SEDUC-GO tem a intenção de: 
 
( a) avaliar o processo de ensino dos professores. 
( b) induzir a avaliação formativa dentro das escolas. 
( c ) medir o conhecimento dos alunos para tomar decisões administrativas. 
( d) treinar os alunos para se saírem bem nas avaliações (Prova Brasil, Pisa, ENEM, etc.). 
( e ) fiscalizar o trabalho dos professores. 
 
10 – Se você receber resultados ruins da avaliação diagnóstica de sua turma, você 
 
( a ) não se incomoda, pois você está fazendo sua parte. 
( b ) se incomoda, mas não vê como melhorar essa situação. 
( c ) se incomoda e volta aos conteúdos que os alunos foram mal. 
( d ) não se incomoda, mas tenta refletir sobre esses resultados. 
( e ) se incomoda, mas deixa para melhorar sua prática no próximo ano. 
 
11- Quando você recebe os resultados da avaliação diagnóstica da SEDUC, que tipo de ação 
você desenvolve? 
 
( a ) Corrijo as questões da prova, posteriormente, em sala de aula. 
( b ) Faço atividades relacionadas aos descritores/questões que meus alunos mais 
apresentaram dificuldades. 
( c ) Ministro aulas de reforço em horário extra. 
( d ) Continuo, normalmente, a programação planejada, porém tento incluir um pouco dos 
conteúdos em que houveram maiores erros 
( e )Conto com a colaboração dos colegas ou professores de outras disciplinas para aplicação 
de atividades interdisciplinares com a disciplina de matemática 
(  f) Atribuo nota a prova para que os alunos sejam incentivados a fazê-la 
( g) Aplico listas de exercícios ou “simulados” como “preparação” para provas posteriores 
( h ) Reoriento o conteúdo programático para atender o que será examinado na prova 
( i ) Continuo normalmente o que já estava planejado, porque não acredito que essas 
avaliações realmente podem contribuir para o aprendizado de meus alunos.  
 
12. Qual(is) dessas ações foram sugeridas pela sua coordenação quanto à avaliação 
diagnóstica: 

( a ) Atribuir nota em sua disciplina, para incentivar o aluno a fazer a prova 
( b)Corrigir as questões da prova posteriormente em sala de aula 
( c )Aplicar listas de exercícios ou “simulados” como “preparação” para a prova 
( d ) Reorientar o conteúdo programático para atender o que será examinado na prova 
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( e )Fazer atividades relacionadas aos descritores/questões que seus alunos mais apresentarem 
erros 
( f )Incentivar todos os professores, inclusive os de outras áreas do conhecimento para 
aplicação de atividades interdisciplinares com a disciplina de matemática 
( g )Trabalhar aulas de reforço 
 
13.  Sobre a Avaliação Diagnóstica da Secretaria Estadual da Educação, você considera que 
trata-se de uma proposta: 
 
(a) Ótima 
( b ) Boa, sem ressalvas. 
( c ) Boa, mas que precisa de algumas modificações 
( d ) Boa,mas precisa de muitas mudanças 
( e ) Ruim, sem sentido pra você 
( f )  Inútil, não contribui para mudanças na qualidade do ensino 
 
14. Se você respondeu que não considera a proposta de avaliação diagnóstica boa, ou que ela 
precisa de modificações, aponte o(s) motivo(s) que justifique(m) sua opinião : 
 
(a) Os objetivos dessa avaliação não ficaramclaros para mim  
(b) Os alunos não se interessam em responder a prova 
(c) No geral, os alunos não tem condições de responder a prova pois, com relação aos 
conteúdos, o nível de exigência está elevado em relação ao de conhecimento da maioria dos 
alunos 
(d) Os professores deveriam ser mais ouvidos quanto à elaboração das provas 
(e) A prova apresenta muitos erros técnicos, como questões erradas, alterações frequentes na 
data de aplicações das provas, incoerências no conteúdo avaliado, etc 
(f)Faltaorientação pedagógica sobre o que deve ser feito com o resultado dessas avaliações 
(g)Outros___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15. Quanto a correção das avaliações diagnósticas: 
 
(a) Os professores ficam sobrecarregados com mais essa tarefa 
(b) Não vale a pena aplicarem essas avaliações, acaba sendo apenas um trabalho a mais para o 
professor dentro de uma rotina já corrida 
(c ) Os coordenadores deveriam ser responsáveis por essa tarefa 
(d) Concordo que os professores devem ser responsáveis porisso 
(e ) Quando os professores corrigem essas provas eles ficam a par dos resultados mais 
rapidamente, por isso considero que estes devem corrigi-las 
 
16. Quanto a disponibilização dos resultados da avaliação diagnóstica de seus alunos: 
 
(a) Ocorrem rapidamente, em menos de um mês da aplicação das provas 
(b) Fico sabendo do resultado no intervalo de um mês a três meses que as provas foram 
realizadas 
(c) Demoram, quando chegam os resultados nem me lembro mais dessa prova 
(d) Não me lembro se fiquei a par desses resultados 
(e) Nunca recebi formalmente os resultados dessas provas. 
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17. Ainda sobre a disponibilização dos resultados das avaliações diagnósticas: 
 
(a) Os resultados são claros, apresentados através de planilhas ou gráficos e com indicação 
das questões em que os alunos tiveram mais erros 
(b) Os resultados apresentados indicam um panorama geral do desempenho de cada turma 
(c ) Os resultados são individualizados por aluno 
(d) Os resultados são vagos não trazendo grande contribuição para mim 
(e) São entregues por escrito ou verbalmente, mas não recebo nenhuma orientação ou ocorre 
alguma reunião sobre o assunto 
 
18. Quanto ao acompanhamento pedagógico que você recebeu sobre aavaliação diagnóstica: 
 
(a) Participei de reunião sobre esse assunto na Secretaria da Educação 
(b) Participei de reunião pedagógica sobre esse assunto em minha escola 
(c) A coordenação me orientou satisfatoriamente sobre a aplicação, a correção, os resultados 
da prova e o que deveria ser feito com estes 
(d) Fui orientado vagamente sobre esse assunto 
(e) Não fui orientado sobre esse assunto 
 
19.De modo geral, você considera que essa proposta de avaliação: 

(a) Poderia ser melhor se os professores fossem mais orientados sobre o assunto 
(b) Poderia ser melhor se os alunos participassem com mais interesse 
(c) Não é válida, deveria acabar 
(d) Sou indiferente quanto a isso 
(e) É satisfatória como está. 
(f) Não concordo que essa prova possa ser utilizada como instrumento pedagógico. 

Outros:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
  



89 
 

ANEXO 1 
 

PLANILHA DE CORREÇÃO DA PROVA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓST ICA 
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ANEXO 2 
RELATÓRIO DE RESULTADOS 
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ANEXO 3 
 

Plano de Ação de uma unidade escolar - Avaliação Diagnóstica 
 
Escola: 
Endereço:  
Município:  
Telefone:  
E-mail:.br 
Blog- http://  
Nome do diretor (a):  
Responsáveis: Grupo Gestor, Professores e demais funcionários da Unidade Escolar 
Professores e alunos envolvidos: 9º único do Ensino Fundamental - turno vespertino 
Período de Execução: 15 de março a 30 de novembro de 2012 
 
Justificativa 
 
O presente Plano de Ação foi criado com o objetivo de sanar as dificuldades dos estudantes 
do 9º ano único do Ensino Fundamental desta Unidade de Ensino, uma vez que os mesmos 
apresentaram níveis insatisfatórios de rendimento na Avaliação Diagnóstica. Visando ainda 
proporcionar melhorias significativamente na prática da leitura, escrita e compreensão 
matemática.  
 
Objetivo Geral 
 
Proporcionar melhoria na prática da leitura, escrita e compreensão matemática.  
 
Objetivos Específicos  
 
 Resgatar a prática da Leitura, escrita e interpretação em todas as áreas de conhecimento; 
 Incentivo a Leitura, escrita e interpretação; 
 Realizar visitas periódicas a Biblioteca, visando desenvolver o hábito pela leitura e escrita; 
 Incentivar os educandos na criação de poemas, textos, acrósticos, músicas e livros; 
 Ampliar os conhecimentos dos educandos com a criação de um jornalzinho informativo 
mensal; 
 Realizar rodas de leitura, visando despertar o gosto pela mesma; 
 Propiciar troca de experiências entre educandos e educadores, através de atividade em 
pequenos e grandes grupos diversificados; 
 Ampliar a compreensão matemática através de jogos educativos, desafios, gincanas e 
oficinas. 
 
 
Estratégias 
 
 Realizar diariamente atividades com os educandos incentivando a práticas de leitura, escrita 
e interpretação; como por exemplo: criação de textos, poemas, acrósticos, músicas e livros, 
visando despertar o gosto pela leitura; 
Realizar semanalmente rodas de leituras para trabalhar com diversos livros e autores; 
 Visitar a biblioteca sempre que necessário para escolha de livros para leitura e relatos orais 
dos livros lidos; 
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 Criar juntamente com os educandos um jornalzinho informativo mensal (trazer informações 
locais e da TV, escrita para expor no mural, realizar produções de textos, poemas, acrósticos, 
etc., de autoria dos próprios alunos para expor no mural); 
 Realizar mensalmente atividades de apresentação de músicas, poemas, acrósticos, textos e 
livros de autorias dos próprios alunos para as outras turmas da Unidade Escolar; 
 Realizar semanalmente leitura, escrita e interpretação de situações problemas de matemática 
com os educandos, em pequenos grupos diversificados, com auxílio do educador;  
 Trabalhar semanalmente com os educandos utilizando, jogos, desafios e situações 
problemas, visando melhorar a interpretação e compreensão matemática; 
 Realizar mensalmente gincanas ou oficinas matemáticas visando melhorar a compreensão e 
o raciocínio matemático 
 Trabalhar diariamente leitura, escrita e interpretação em todas as áreas dos saberes. 
 
TEMAS: 
 
 Língua Portuguesa: Prática da leitura, escrita e interpretação; 
 Matemática: Leitura, escrita, interpretação e compreensão de conceitos matemáticos. 
 Interdisciplinar: Leitura, escrita e interpretação em todas as áreas. 
 
Recursos Materiais  
 
 Computador; 
 Impressora; 
 Máquina fotográfica; 
 TV e DVD; 
 CDs e DVDs; 
 Caixa de som; 
 Aparelho de som; 
 Microfone; 
 Papel ofício; 
 Papel pardo; 
 Papel supercrepom; 
 Cartolina dupla face; 
 Papel cartão; 
 Cola gliter; 
 Cola branca; 
 Cola quente; 
 TNT; 
 EVA; 
 Isopor; 
 Jornais; 
 Revistas; 
 Lápis de cor; 
 Sucatas. 
 
Cronograma 
 
 Organização: 15 a 16 de março de 2012; 
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 Realização: 15 de março a 30 de novembro 2012.  
 
Avaliação  
 
Será realizada através de observação da participação individual e coletiva dos educandos e 
educadores e através da prática de leitura, escrita, interpretação e dos relatos orais, onde os 
educandos farão relatórios sobre os pontos positivos e negativos do trabalho realizado. 
Observando ainda se os objetivos foram alcançados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


