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RESUMO 

 

A presente investigação situa-se no Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais 

(PROGEPE) da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), especificamente, na linha de 

pesquisa e de intervenção em gestão educacional (LIPIGES). Objetiva-se com a presente 

pesquisa analisar se os resultados da Prova Brasil (PB) podem ser usados pela equipe gestora, 

como instrumento de intervenção da práxis pedagógica para melhorar a qualidade da 

educação pública. Em específico, objetiva-se: i) verificar se os resultados da Prova Brasil são 

parâmetros para nortear as mudanças do âmbito escolar, ii) analisar se a gestão escolar (GE) e 

professores utilizam os resultados e, caso sim, quais métodos interventivos para a formação 

em serviço são estruturados para fomentar melhorias na qualidade de ensino, iii) analisar a 

postura dos professores, perante os resultados da PB, e quais meios são aplicados pela GE 

para propiciar uma melhor compreensão deste método avaliativo. As questões que suscitam a 

problemática da pesquisa são: i) é possível, em posse dos resultados das avaliações externas 

(em específico a PB), fomentar mudanças na unidade escolar (em relação aos procedimentos 

pedagógicos)? ii) Caso sim, como a PB pode ser utilizada pela GE e corpo docente? As 

hipóteses estabelecidas pressupõem que o uso dos resultados das avaliações externas (em 

específico a PB) corrobora na melhora sistêmica da educação, quando dispostos para delinear 

novas estratégias pedagógicas e, neste sentido, cabe à GE intervir, junto ao corpo docente, 

para apresentar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e 

discuti-los para fomentar soluções e melhorar os processos educativos, diminuindo assim, os 

problemas circunscritos à aprendizagem (da unidade escolar). O universo designado para a 

realização desta pesquisa foi uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (EMEIEF) que atende crianças de três a dez anos, situada em Santo André, 

munícipio localizado na região do Grande ABC (região metropolitana de São Paulo). Os 

sujeitos que integraram a pesquisa: i) equipe gestora e ii) professores do Ensino Fundamental 

(anos iniciais – 1º aos 5º anos). A natureza de pesquisa foi de cunho qualitativo e os 

instrumentos de coleta de dados utilizados foram: i) análise dos documentos que 

fundamentam a Secretaria de Educação e a unidade escolar, ii) observação in loco e iii) um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. Analisaram-se documentos e determinações 

governamentais, no âmbito da gestão escolar, de políticas públicas, das quais se destacam as 

principais leis e documentos que subjazem à educação básica. A fundamentação teórica 

concentra-se em: Libâneo (2004, 2009, 2014); Gatti (2013, 2014); Saviani (2007, 2008); 

Freire (1993,1994); dentre outros. Como principais resultados, a pesquisa evidencia as 

dificuldades do docente em aprimorar suas estratégias didáticas para melhorar a aprendizagem 

do aluno. Alguns professores (participantes da pesquisa) destacaram a importância da PB, 

utilizando-a como um instrumento auxiliar; contudo, a pesquisa demonstrou que alguns 

docentes não concordam com o método usado na PB e, por isso, não a utilizam ou discutem 

sobre seus resultados. O projeto proposto como plano de intervenção ressaltou a importância 

da formação contínua do professor em serviço, para melhorar suas práxis pedagógicas, por 

meio da análise da PB.  
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ABSTRACT 

 

The present research is the Master's Program in Management and Practical Education 

(PROGEPE) of the University Nove de Julho (UNINOVE), specifically, on research in 

Management Education (LIPIGES). The objective of this research is to analyze whether the 

results of the Brazil test (PB) can be used by the management team as an intervention tool of 

pedagogical práxis to improve the quality of public education. Specifically, it aims to: i) 

verify if the results of the Brazil Test are parameters to guide changes in the school 

environment, ii) analyze whether the school management (EG) and teachers use the results 

and, if so, what intervention methods to the in-service training is structured to foster 

improvements in the quality of teaching, (iii) to analyze the teachers' posture, in relation to 

PB's results and what means are applied by GE to provide a better understanding of this 

evaluation method. The questions that raise the question of research are: i) is it possible to 

foster changes in the school unit (in relation to pedagogical procedures), in the possession of 

the results of external evaluations (specifically PB)? ii) If so, how can PB are used by GE and 

faculty? The established hypotheses assume that the use of the results of external evaluations 

(in specific BP) corroborates with the systemic improvement of education, when willing to 

delineate new pedagogical strategies and, in this sense, it is up to GE to intervene with the 

teaching staff to present the results of the Basic Education Development Index (IDEB) and 

discuss them to foster solutions and improve the educational processes, thus reducing the 

problems limited to learning (of the school unit). The universe assigned to carry out this 

research was a Municipal School of Early Childhood Education and Elementary Education 

(EMEIEF) that serves children from three to ten years old, located in Santo André, a 

municipality located in the region of Greater ABC (metropolitan area of São Paulo). The 

subjects that integrated the research are: i) management team and ii) primary school teachers 

(initial years - 1st to 5th years). The nature of the research was qualitative and the data 

collection instruments used were: i) analysis of the documents that support the Education 

Department and the school unit; ii) on-site observation; and iii) a questionnaire with open and 

closed questions. Governmental documents and determinations were analyzed in the context 

of school management of public policies, which highlight the main laws and documents that 

underlie basic education. Theoretical basis focuses on: Libâneo (2004, 2009, 2014); Gatti 

(2013, 2014); Saviani (2007, 2008); Freire (1993, 1994); among others. As main results, the 

research highlights the teacher's difficulties in improving his didactic strategies to improve 

student learning. Some teachers (research participants) stressed the importance of PB using it 

as an auxiliary tool, however the research showed that some teachers do not agree with PB 

and, therefore, do not use or discuss their results. The project proposed as an intervention plan 

emphasized the importance of continuing teacher training in service, to improve their 

pedagogical práxis, through the PB analysis. 

 

Keywords: Brazil Test. Evaluation. School Management. Learning. Education. 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación es el Programa de Maestría en Gestión y Prácticas Educativas 

(PROGEPE) de la Universidad Nueve de Julio (UNINOVE), específico, en la investigación 

en Educación de gestión (LIPIGES). El objetivo de esta investigación es analizar si los 

resultados de la prueba de Brasil (PB) pueden ser utilizados por el equipo de gestión como 

una herramienta de intervención de prácticas pedagógicas para mejorar la calidad de la 

educación pública. Específicamente, su objetivo es: i) verificar si los resultados de la Prueba 

de Brasil son parámetros para guiar los cambios en el entorno escolar, ii) analizar si la 

administración escolar (EG) y los maestros usan los resultados y, de ser así, qué métodos de 

intervención la capacitación en el servicio está estructurada para fomentar mejoras en la 

calidad de la enseñanza, (iii) para analizar la postura de los docentes, en relación con los 

resultados del PP y qué medios aplica GE para proporcionar una mejor comprensión de este 

método de evaluación. Las preguntas que plantean la cuestión de la investigación son: i) ¿es 

posible fomentar cambios en la unidad escolar (en relación con los procedimientos 

pedagógicos), en la posesión de los resultados de las evaluaciones externas (específicamente 

PB)? ii) Si es así, ¿cómo pueden usar PB y la facultad? Las hipótesis establecidas suponen 

que el uso de los resultados de las evaluaciones externas (en BP específica) se corrobora con 

la mejora sistémica de la educación, cuando está dispuesto a delinear nuevas estrategias 

pedagógicas y, en este sentido, le corresponde a GE intervenir con el personal docente. 

Presentar los resultados del Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) y discutirlos 

para fomentar soluciones y mejorar los procesos educativos, reduciendo así los problemas 

limitados al aprendizaje (de la unidad escolar). El universo asignado para llevar a cabo esta 

investigación fue una Escuela Municipal de Educación Infantil y Educación Primaria 

(EMEIEF) que atiende a niños de tres a diez años de edad, ubicada en Santo André, un 

municipio ubicado en la región del Gran ABC (área metropolitana de Sao Paulo). Los temas 

que integraron la investigación: i) equipo de gestión y ii) maestros de escuela primaria (años 

iniciales - 1º a 5º años). La naturaleza de la investigación fue cualitativa y los instrumentos de 

recolección de datos utilizados fueron: i) análisis de los documentos que respaldan el 

Departamento de Educación y la unidad escolar; ii) observación in situ; y iii) un cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas. Los documentos y determinaciones gubernamentales se 

analizaron en el contexto de la gestión escolar de las políticas públicas, que destacan las 

principales leyes y documentos que subyacen a la educación básica. La base teórica se centra 

en: Libâneo (2004, 2009, 2014); Gatti (2013, 2014); Saviani (2007, 2008); Freire (1993, 

1994); entre otros. Como resultados principales, la investigación destaca las dificultades del 

maestro para mejorar sus estrategias didácticas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Algunos maestros (participantes de la investigación) destacaron la importancia de que el PB 

lo use como herramienta auxiliar, sin embargo, la investigación mostró que algunos maestros 

no están de acuerdo con el PB y, por lo tanto, no usan ni discuten sus resultados. El proyecto 

propuesto como plan de intervención enfatizó la importancia de continuar la capacitación 

docente en el servicio, para mejorar su práctica pedagógica, a través del análisis de PB. 

 

Palabras clave: Prueba Brasil. Evaluación. Gestión Escolar. Aprendizaje. Educación. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, 

consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Entre nós, 

mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mais ainda, a 

inconclusão que se reconhece a si mesma, implica necessariamente a 

inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de busca 

(FREIRE, 1996, p. 52). 

 

A citação de Paulo Freire traduz à minha busca (constante) em percorrer os 

caminhos que me levam a aprender e ensinar, sempre inquieta, desejo encontrar respostas às 

minhas indagações, que ao serem solucionadas, proporcionam outras inquietações, mais 

indagações que moldam o meu caminhar em todas as esferas da minha vida. Tal qual Freire, 

creio no “inacabamento” humano e acredito que todos ao meu redor colaboram para o meu 

contínuo aprender.  

A minha trajetória traduz como cheguei até aqui, a temática do corpus desta 

pesquisa é fruto das incógnitas que me inquietam (inquietavam, haja vista que aprendi muito 

com o mestrado, até chegar à escrita destas linhas), percurso longo e com algumas pedras no 

caminho, já que sou de família humilde. Meus pais são nordestinos e, infelizmente, não 

tiveram a oportunidade de estudar. Conquanto, meu pai sempre nos fez enxergar a 

importância dos estudos, elucidando-nos (meus irmãos e a mim) sobre o acesso ao 

conhecimento e a transformação social que a educação pode proporcionar. Acreditavam que 

‘para sermos alguém’ deveríamos estudar. E mesmo sem estudo, com sabedoria, 

oportunizaram-me frequentar os bancos escolares.  

Os estudos foram vivenciados em escola pública e lá encontrei docentes que 

trabalhavam com respeito e amor, exemplos vívidos, que me estimularam a querer seguir esse 

caminho. Contudo, algumas atividades e regras da escola me desagradavam, faziam-me 

questionar a real necessidade das provas “tradicionais” (memorizadas, decoradas, que pediam 

em suas questões a mera reprodução de informações), mas que causavam medo e angústia 

para saber quem havia sido aprovado ou reprovado. 

Devido às dificuldades financeira e familiar, aos nove anos já auxiliava nos 

trabalhos domésticos, logo o amadurecimento precoce tornou-se natural, porém dentre tantos 

percalços uma coisa nunca me faltou.... O Amor! Fui criada num lar de muito amor, que se 

estendia aos vínculos escolares.  

Ao crescer, os sonhos pessoais foram nascendo, assim, com quatorze anos decidi 

trabalhar (à época, estava concluindo o Ginásio e ingressando ao Magistério), motivada pelas 
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boas experiências e relações em minha vivência escolar. A princípio, trabalhei como auxiliar 

de classe e, posteriormente, assumi a turma como professora de Educação Infantil em uma 

instituição educacional de ensino particular (na qual trabalhei por dez anos). Vivenciei, nesta 

escola, a parceria entre instituição e família, à valorização do ensino por parte da sociedade. 

Conquanto, muitas vezes, questionava-me como poderia melhorar algumas atividades 

contidas no planejamento, indagava-me como melhorar às minhas práticas e, 

consequentemente, como elas poderiam melhorar a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Neste período, por necessidades e dificuldades pessoais, tive que mudar o turno 

dos meus estudos, saindo do período matutino para o período noturno. O que me impediu de 

concluir o Magistério e me compeliu a terminar os estudos em Técnica de Administração.  

Após este período, fui coordenadora de professores de Educação Física em uma 

rede de academia. Um novo horizonte de conhecimentos se abriu e me permitiu vivenciar e a 

projetar outros sonhos, decidi cursar Instrumentação Cirúrgica e Enfermagem. A partir daí, 

atuei na área da saúde por sete anos, ampliando as relações interpessoais e as relações sociais. 

Aprendi a valorizar, a amar incondicionalmente o ser humano, lugar de grandes amizades, 

uma enorme escola... Neste período, descobri o que queria realmente enquanto profissional, 

ajudar as pessoas a se conhecerem, a entenderem o mundo que as cercam, a escolher melhor 

seu destino. 

Estas diversas formações deram-me a oportunidade de ter contato com vários 

métodos de ensino, levando-me a refletir sobre a educação e o trabalho pedagógico do 

educador. Como e o que ensinar? Como avaliar, por que fazer provas, então àquelas 

consideradas tradicionais? Levando-me ao exercício de retomar o percurso da minha trajetória 

de estudante, lembrei-me e refleti muito, nas vezes, que estudei tanto para ‘passar’ nas provas 

e, depois, nem me lembrava dos seus conteúdos pela falta de contextualização e de 

significado dessas avaliações. 

 Voltei, então a estudar e, dessa vez, retornei para área da educação, ingressei em 

2002 no curso de Pedagogia e, neste período, conciliava as duas áreas (educação e saúde). 

Hoje, penso que todos os cursos que fiz contribuíram para meu amadurecimento, na busca de 

entender o ‘ser inacabado’ que somos.  Conclui minha graduação, em Pedagogia, em 2008, 

pela Universidade do Grande ABC (UNIABC).  

Em 2010, comecei a lecionar em escolas de rede pública, pela prefeitura de Santo 

André. Ingressei em 2009, na graduação de Artes Visuais pela Universidade Metropolitana de 

Santos (UNIMES). A partir daí, passei a lecionar em escolas estaduais e particulares também, 
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tanto como professora de Educação Infantil quanto professora do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio.  

Segui meus estudos acadêmicos na Pós-Graduação (Lato Sensu), concluindo os 

cursos de Docência do Ensino Superior e Neurociências da Aprendizagem pela escola União 

Paulista de Educação e Cultura (UNIPEC) e extensão em Ciências e Tecnologia pela 

Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Em 2013, ingressei efetivamente na rede pública de ensino de Santo André como 

estatutária (na qual permaneço até hoje). Lecionei na Educação Infantil, Ensino Fundamental 

I e Educação de Jovens e Adultos (EJA), momentos ricos, de grandes trocas de 

conhecimentos, e assim, pude conhecer melhor as obras de Paulo Freire, compreender e 

entender a função social da escola.   

Definitivamente, compreendi que política e educação são ações intrínsecas. Digo 

ações porque é na educação que se constrói a ação política que pode oprimir ou libertar e, as 

avaliações são instrumentos que podem auxiliar na construção do ser ‘político-crítico’ ou 

instrumento que pode ajudar a manter o indivíduo na passiva conformidade. Percebi o quão é 

importante conhecer ‘os porquês’ da aplicabilidade de determinada avaliação. Passei a 

investigar os tipos de avaliação, sua concepção histórica para entender seu ato político, eu 

conheci autores voltados a esta temática, para verificar como as avaliações internas interferem 

e mostram a dinâmica da escola. Outra indagação latente foi tentar compreender como as 

avaliações externas podem ser usadas em prol da unidade escolar.    

Em meio aos meus anseios e questionamentos sobre as avaliações, ingressei no 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) na Universidade 

Nove de Julho (UNINOVE), compondo a Linha de Pesquisa e Intervenção em Gestão Escolar 

(LIPIGES). Na Universidade, por intermédio dos meus Professores Doutores, encontrei um 

modo de aprofundar minhas leituras, embrenhando-me no caminho fascinante da pesquisa, ao 

qual desconhecia. As disciplinas foram fundamentais para eu aprender e a delinear minha 

pesquisa, ampliando minha percepção para compor o projeto de pesquisa e suas 

especificidades.  

Além das disciplinas, o programa de Mestrado da UNINOVE, proporcionou-me 

participações em Congressos, Seminários, Colóquios, Encontros e Palestras. Todas estas 

ações refletiram e complementaram minha formação como pesquisadora. Em continuidade ao 

processo de formação, concluí o Módulo Internacional intitulado como Programa 

Interdisplinário de Investigación en Educación (PIIE) na Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano no Chile em novembro de 2017. 
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Percebo que as disciplinas e as participações em outras atividades reafirmaram a 

todo o momento que a escola é um local privilegiado de mudanças, além de fomentar 

aprendizagens proficientes, ela auxilia nas transformações da comunidade ao seu entorno, 

ajuda o educando a aprender, a questionar, a refletir, a observar os seus contextos sociais de 

modo crítico e a querer mudá-los se necessário. A escola deve (ou pelo menos deveria) 

oferecer os instrumentos que o educando precisa para operar mudanças e ser, assim, o 

protagonista de suas escolhas.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na década de 1990, realiza-se na Tailândia, pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) a pós-conferência mundial sobre Educação 

para Todos, com finalidade de definir as prioridades que os países em desenvolvimento 

(considerados emergentes) deveriam seguir em relação à educação. Por conseguinte, no 

Brasil, suplantaram-se muitas ações para suprir as necessidades dos “[...] novos tempos que 

requeriam nova qualidade educativa, implicando mudanças nos currículos, na gestão 

educacional, na avaliação dos sistemas e na profissionalização dos professores” (LIBÂNEO, 

2009, p.35). 

Há que se considerar que a reorganização do sistema educativo efetuado, à época, 

é um reflexo da globalização. Aos países (como o Brasil) coube adequar-se, de acordo com as 

novas premissas para conseguir competir nos mercados internacionais. Desse modo,  

 

[...] as atuais políticas educacionais e organizativas devem ser 

compreendidas no quadro mais amplo das transformações econômicas, 

políticas, culturais e geográficas que caracterizam o mundo contemporâneo. 

Com efeito, as reformas educativas executadas em vários países do mundo 

europeu e americano, nos últimos 20 anos, coincidem com a recomposição 

do sistema capitalista mundial, o qual incentiva um processo de 

reestruturação global da economia regido pela doutrina neoliberal. 

(LIBÂNEO et al, 2009, p. 33-34).  

 

Assim, a educação torna-se uma ferramenta para atender as novas necessidades do 

mercado, que sob a égide da globalização caracteriza o mundo pós-moderno. E, neste cenário, 

além de conter a evasão e repetência escolar, problemas perpetuados, ao longo do processo 

histórico do país, fazem-se urgente, ainda, prover o letramento via bancos escolares 

(concepção largamente difundida a partir de 19901). A concepção de letramento ultrapassa a 

mera decodificação do ato de ler, escrever e solucionar de forma fragmentada as operações 

matemáticas. E, nesta acepção, cabe à escola formar sujeitos letrados, partícipe da sociedade, 

enquanto cidadão da cultura escrita e da (permanente) leitura de mundo (FREIRE, 1993).  

Para mensurar a qualidade da educação (até então, medida pelas taxas de evasão e 

repetência somente), a implantação da cultura da avaliação externa torna-se uma realidade no 

país, desde 1990, por meio de políticas públicas que visam ao acesso equitativo e qualitativo à 

                                                 
1As propostas de letramento norteiam os documentos oficiais, dentre eles, os Parâmetros Curriculares 

da Educação e as Orientações Curriculares, difundidos entre 1990 até 2013, atualmente a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), sancionada em dezembro de 2017, compilou e reestruturou 

estes documentos para a educação voltada às habilidades e competências (BRASIL, 2017).   
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educação, respeitando a faixa escolar de cada um, suas especificidades e necessidades, 

conforme fomenta as Leis de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 

1996) e, antes dela, a Constituição Federal - CF (1988) e o primeiro Plano Decenal de 

Educação (1993)2.  

A instauração de avalições externas foi um fenômeno que ocorreu (e ocorre) em 

muitos países. Destarte, é um mecanismo que precisa de constante monitoramento e revisão 

para evitar distorções, isto porque o IDEB se deu a partir da hipótese de que a gestão escolar e 

professores melhorariam suas práxis pedagógicas, a partir de diagnósticos fornecidos em 

escala nacional, além disso, as avaliações externas funcionariam (e continuam a funcionar) 

como ferramenta para proporcionar transparência3, quando comparado aos países que não 

possuem as avaliações educacionais (FERNANDES; GREMAUD, 2009, p. 143). 

O monitoramento e a revisão das avaliações são necessários porque o IDEB não 

mensura os resultados escolares associando-os à origem cultural e social dos educandos, logo, 

se não analisados pelo grupo escolar associando-os as particularidades de cada unidade 

escolar (suas necessidades e anseios) a melhoria do nível de desempenho poderá ser 

falsamente obtida “[...] ao custo do aumento da desigualdade entre grupos de alunos dentro 

das mesmas escolas” (FRANCO et al., 2007).  

A avaliação externa atua para observar a proficiência do educando em âmbito 

nacional. Ela é estimulada pelos investimentos dos órgãos internacionais (Organização das 

Nações Unidas - ONU, UNESCO, etc.) aos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Principalmente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) que tem “[...] condicionado o aporte 

de recursos financeiros aos projetos que apresentam metodologias consistentes de busca de 

indicadores de impactos nos sistemas educativos” (FONTANIVE; KLEIN, 2009, p. 28).   

Notório salientar que a avaliação externa foi implantada, no país, para servir como 

ferramenta auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da 

educação, isto porque permite avaliar o acesso e a universalização dos bancos escolares, além 

da proficiência dos educandos. Neste caso, à melhoria da educação está condicionada aos 

                                                 
2 Documento elaborado em 1993 pelo Ministério da Educação (MEC) destinado a cumprir, no período 

de uma década (1993 a 2003), as resoluções da Conferência Mundial de Educação Para Todos, 

realizada na Tailândia, em 1990. Este documento é considerado “[...] um conjunto de diretrizes 

políticas voltadas à recuperação da escola fundamental no país” (VECHIA; LORENZ, 2008). 
3As provas externas utilizadas como ferramenta de transparência é uma crescente no país. Além das 

provas nacionais, as provas municipais e estaduais também são importantes, tanto que em 2016, 

quando foi criado o Índice de Governança Municipal (IGM) pelo tribunal de contas para analisar a 

gestão municipal/estadual em relação à educação (e outros setores), os municípios que efetuam provas 

externas municipais obtém uma maior pontuação nos quesitos analisados.  
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aportes internacionais que conduzem a qualidade da educação pública a seu modo, ou seja, o 

Brasil tenta adequar-se aos padrões internacionais com a ajuda do FMI, por exemplo, para não 

perder competitividade no mercado e integrar-se a demanda mercadológica4 (FRANCO et al., 

2007).    

Desde 1990, existem avaliações federais, estaduais e municipais, das quais 

destacamos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) efetuadas para 

diagnóstico5 e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), ambos 

pertencentes à esfera federal, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), (BRASIL, 2017). 

A Prova Brasil (PB), uma das avaliações que compõem o SAEB, mensura a 

qualidade da educação, por meio de descritores que indicam as habilidades (competências)6 

atingidas ou não pelo estudante em Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), e mais 

recentemente em Ciências (a prova de 2019 terá esse componente), além disso, observa os 

aspectos socioeconômicos dos agentes envolvidos (estudantes e professores), da instituição 

educacional, bem como a participação da comunidade e professores na atuação da gestão 

escolar (BRASIL, 2017).  

Face ao exposto, a temática desta pesquisa justifica-se por analisar, não só as 

avaliações externas nas políticas públicas arregimentadas no país, mas, sobretudo, sua 

interferência na unidade escolar quando têm em posse os resultados das edições da Prova 

Brasil. A relevância do tema é amplamente difundida em estudos detalhados que demonstram 

as vantagens e desvantagens das avaliações externas – sejam estas internacionais (Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos - PISA), federais, estaduais ou municipais, conforme 

expresso no capítulo III.    

Compactuamos que as provas externas aferidas como diagnóstico, em linhas 

gerais, são necessárias para que se tenham informações sobre a educação do país. Ter acesso a 

estas informações pode ser importante para a unidade escolar, conforme destaca Castro (2000, 

p. 121): 

                                                 
4Notório salientar que a globalização é fortemente realizada, na década de 1990, e o Brasil queria com 

suas metas políticas, também, tornar-se competitivo perante aos países mais desenvolvidos, por isso, 

corrobora com as metas da UNESCO para a educação e aciona o FMI para angariar apoio financeiro. 

Atualmente, a realidade do movimento mundial dá sinais contrários à globalização, inclusive com a 

retração de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, desse modo, o cenário político e 

econômico do mercado internacional podem sofrer mudanças (LEITÃO, 2017).  
5O tema será retomado, posteriormente, com maior ênfase no capítulo III.  
6Segundo Perrenoud (1999a, p. 30): "Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos - saberes, capacidades, informações etc. - para solucionar com pertinência e eficácia uma 

série de situações".  
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A utilização dos indicadores e informações resultantes dos censos 

educacionais e das avaliações realizadas pelo INEP tem possibilitado a 

identificação de prioridades, além de fornecer parâmetros mais precisos para 

a formulação e o monitoramento das políticas. O desenvolvimento de um 

eficiente sistema nacional de informações educacionais tem orientado a 

atuação do governo federal no que se refere à sua função supletiva, voltada 

para a superação das desigualdades regionais. Com os instrumentos criados, 

o MEC pode estruturar programas destinados, especificamente, a suprir 

deficiências do sistema. 

 

Nota-se que os resultados das avaliações externas por si só, não operam mudanças 

na unidade escolar, não obstante, é necessário que a partir deles outras ações sejam efetuadas 

para o planejamento de ensino que se pretende estabelecer. Para Brooke e Cunha (2011), é 

preciso refletir a necessidade de controlar mais detidamente as etapas que envolvem o 

processo de avaliação e, assim, traçar um diagnóstico mais contextual da aprendizagem dos 

alunos e não levar somente em consideração os níveis de proficiência em LP e MAT, mas 

analisá-los de acordo com as especificidades de cada escola.  

De acordo com o cenário apresentado até aqui, a seguir destacaremos os objetos 

gerais, os específicos, as problemáticas e as hipóteses desta pesquisa:  

Objetivo geral: analisar se os resultados da PB podem ser usados pela equipe 

gestora como instrumento de intervenção nas práticas pedagógicas da escola para suprir suas 

necessidades.  

Objetivos específicos: 

I) Compreender por meio da literatura a concepção de avaliação externa em larga 

escala.  

II) Verificar se os resultados da Prova Brasil são parâmetros para nortear as 

mudanças do âmbito escolar. 

III) Analisar a postura dos professores e gestores perante os resultados da PB.  

Problematização:  

I) É possível, em posse dos resultados das avaliações externas (em específico a 

PB), fomentar mudanças na unidade escolar (em relação aos procedimentos pedagógicos)?  

II) Caso sim, como a PB pode ser utilizada pela GE e corpo docente?  

Hipótese: pressupõe-se que o uso dos resultados das avaliações externas (em 

específico a PB) só corroborará com a melhora sistêmica da educação, se utilizado para 

delinear novas estratégias pedagógicas, remodelando a organização da unidade escolar, de 

forma específica.  

A estes questionamentos, muitas possibilidades podem ser aferidas, pois a GE, 
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com o corpo docente e comunidade é responsável por estabelecer diálogos e estratégias que 

fomentam por meio da confecção do Projeto Político Pedagógico (PPP) ações que diminuam 

a evasão e repetência escolar, bem como assegure educação de qualidade para todos os 

estudantes daquele grupo. Neste contexto, os resultados da PB podem servir de subsídio para 

investigar os motivos que levaram à escola a obtê-los. 

Para atingir os objetivos, a metodologia desta pesquisa adotou, primeiramente, a 

revisão do aporte teórico sobre a temática exposta. A revisão sistemática foi efetuada no portal 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no portal da 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e no portal ProQuest. A metodologia consistiu 

em um estudo de caso (YIN, 2001), quanto à sua natureza – ocorreu em âmbito qualitativo. 

Os instrumentos de coleta de dados consistiram em: questionários com questões abertas e 

fechadas, observação do pesquisador in loco e análise documental (conforme Apêndice C e 

D). Na análise dos dados coletados, prevaleceu o método qualitativo e o raciocínio de 

pesquisa indutiva. 

Para tanto, o universo desta pesquisa foi uma EMEIEF localizada no município de 

Santo André – no estado de São Paulo e os sujeitos da pesquisa foram corpo docente do 

Ensino Fundamental (anos iniciais – 1º aos 5º anos) e equipe gestora da referida escola.   

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos.   

O capítulo 2 - Diálogos com as referências teóricas - apresenta as principais leis 

que fundamentam a educação básica no país, além de analisar as referências curriculares que 

norteiam a avaliação em larga escala no Brasil. O capítulo fundamenta-se na: Constituição 

Federal (1988); LDBEN (1996); PCN (1997); além de Veiga-Neto (2005); Popkewitz (1997). 

Após, efetua uma breve síntese das pesquisas realizadas em teses, dissertações e periódicos.  

O capítulo 3 - A avaliação externa em larga escala e a educação básica - discorre 

sobre o contexto histórico da avaliação em larga escala no país. Ressalta a avaliação externa 

atual, sua legibilidade e propósitos. Enfatiza, também, a Matriz de Referência da Prova Brasil, 

bem como as leis e diretrizes que fomentam a qualidade, igualdade e equidade da educação 

pública brasileira. O capítulo fundamenta-se nos pressupostos legais do país e, em Ranieri 

(2009); Dourado (2010); Saviani (2007), dentre outros.  

O capítulo 4 - Percurso Metodológico – apresenta a fundamentação teórica do 

capítulo centrada em Yin (2001); Severino (2007), dentre outros para descrever a natureza da 

pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, além do universo e sujeitos da pesquisa.  

O capítulo 5 - Análise e resultados do estudo de caso - detalha os resultados e a 

análise da pesquisa. Apresenta, também, o plano de intervenção para melhorar o processo de 
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aprendizagem na unidade escolar (universo de pesquisa). No que cerne o plano de 

intervenção, fizemos as reflexões sobre os benefícios do Ensino à Distância na formação 

continuada docente. O capítulo será fundamentado em Perrenoud (1999); Veiga (2004); 

Libâneo (2004); dentre outros. 

Por fim, tecemos as considerações finais, organizando as reflexões que a pesquisa 

proporcionou. 
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2 DIÁLOGOS COM AS REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

O capítulo apresenta as principais leis que fundamentam a educação básica no 

país, remodelada ao longo de seu percurso histórico, mas que ainda se consubstancia com 

problemas oriundos de outras décadas, que perpetuam a desigualdade e exclusão social, 

privilegiando a minoria dominante. Para fundamentar o capítulo observamos a Constituição 

Federal (BRASL, 1988); LDBEN (1996); os PCN (1997); dentre outros documentos.  

 

 

2.1 A legalidade da educação básica no país 

 

A educação é ratificada como um direito na Constituição Federal (BRASIL, 

1988), logo todos os brasileiros independentes de raça, cor ou classe social, tem direito pleno 

a educação que no país ocorre pelas vias escolares. Deste modo, a educação é mais do que um 

direito civil, é um direito social próprio da cidadania, “[...] fica-se, assim, o registro dos 

compromissos com e na norma constitucional, estabelecendo-se uma tradição virtuosa da 

busca do direito do cidadão e da cobrança e dever do Estado” (CURY, 2002, p. 23). 

Importante salientar que “[...] o direito à educação decorre, pois, de dimensões 

estruturais coexistentes na própria consistência do ser humano quanto de um contexto 

histórico específico” (CURY, 2002, p. 26). Logo, é fundamental que este direito seja efetivo 

(como tenta ser no Brasil) por uma legislação que decorra do poder soberano (que deve ser o 

povo).  

Após a CF (BRASIL, 1988), em 1996, é promulgada a LDBEN que reitera o 

direito subjetivo à educação de qualidade. A educação de qualidade consubstancia-se ao 

crescimento do sujeito enquanto ser partícipe de uma organização social e assegura, também, 

o desenvolvimento dessa sociedade. Logo, o direito à educação está intrinsecamente 

relacionado à qualidade da condição social e é, portanto, fundamental para emancipar a 

população da pobreza, dando-lhe acesso aos bens culturais e materiais (capital).  

O artigo 206, da CF, enfatiza que:  
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas;   

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - Garantia de padrão de qualidade. 

VIII - Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1988).  

 

Apesar de a gratuidade ser existente anterior à lei, ela era restrita. Logo, ao reiterar 

a gratuidade em seu inciso, a CF afirma o compromisso, juntamente, com outros pressupostos 

legais (posteriores) de ampliar o acesso à educação, inclusive no ensino superior e na 

educação infantil.  

A Constituição Federal (1988) ressalta que todos de modo igualitário devem ter 

acesso à educação, mas não só, deve ser oportunizadas condições para que a permanência na 

escola se solidifique. O Plano Decenal de Educação (1993) e, posteriormente, a LDBEN 

(1996) subjazem o mesmo. A meta do Plano decenal de Educação (2007) enfatizava que até 

2017 todas as crianças entre 4 e 177 anos deveriam estar matriculado e frequentado a escola. 

Não obstante, mesmo obrigatório, em pesquisa recente8 constata-se que a universalização do 

ensino continua a ser um desafio ao país, já que há aproximadamente 2,8 milhões de jovens e 

crianças que continuam sem frequentar a escola.  

Para melhorar a qualidade da educação do país, do ponto de vista jurídico, além 

da CF (1988) e da LDBEN (1996) temos a Emenda Constitucional n. 14, que instituiu o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), a Lei n. 11.494, que regulamentou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) e a Emenda Constitucional n. 59/2009 que estabeleceu o Plano Nacional de 

Educação (PNE), de periodicidade decenal, com função de articular o sistema nacional de 

                                                 
7Em 11/11/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 59 que além de prever a gradual extinção 

do percentual da Desvinculação das Receitas da União (DRU), ampliou a obrigatoriedade do ensino 

para a faixa etária que vai de 4 a 17 anos, medida que deveria ter sido realizada progressivamente até 

2016. 
8INEP – Censo de 2017. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-

estudante/ensino_educacaobasica/2018/01/31/ensino_educacaobasica_interna,656887/mec-divulga-

pesquisa-sobre-censo-escolar-da-educacao-basica.shtml. Acesso em: 19 mai. 2018.   
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educação e de definir a proporção do produto interno bruto destinado à execução de suas 

metas.  

A LDBEN (1996) proporcionou avanços importantes para a educação, com 

destaque a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

(FUNDEF); a valorização do magistério; além de assegurar o princípio da gestão 

democrática; etc., Porém, a LDBEN perece ao constatarmos que muitos jovens e crianças 

saem da escola sem de fato saber ler e escrever, ou quando observamos a distorção idade/série 

mais acentuadas em alguns Estados (principalmente, nas regiões Norte e Nordeste).  

Problemas que ultrapassam os muros da escola e perpetuam à cultura da exclusão 

e da desigualdade, por isso que a reorganização no processo de ensino-aprendizagem é 

urgente, e a participação do Estado, sociedade e familiares se faz necessária, pois em muitos 

casos, além da ação docente, há outras demandas que são importantes para tornar a instituição 

educacional ambiente favorável as aprendizagens.  

Na prática, é comum a violação dos princípios constitucionais, e apesar de ter 

salvaguardado o “pleno desenvolvimento do educando” e “seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” essas prerrogativas não correlacionam com as 

estruturas escolares sem saneamento e sem condições de atender as crianças; com docentes 

sem formação acadêmica adequada para exercer a profissão; com salários baixos; com a falta 

de investimento em um setor tão necessário e importante para o desenvolvimento da nação. 

 Além das leis acima supracitadas, há também, normativos que orientam o 

professor em relação ao currículo. Na tentativa de promover igualdade entre as regiões 

brasileiras, os Parâmetros Curriculares da Educação Básica (PCN) (BRASIL, 1997), servem 

como um norteador do currículo, em todo país, conforme veremos adiante.   

 

 

2.1.2 Os Parâmetros Curriculares de Educação Básica e outros documentos 

 

O PCN tenta diminuir as desigualdades entre os componentes curriculares 

ensinados nas escolas públicas de todo país. “Nesse sentido, o propósito do MEC, ao 

consolidar os Parâmetros, é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o 

mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e 

deveres”, assertiva feita por Paulo Renato Souza, ministro da educação, à época (BRASIL, 

1997). 

Os objetivos do PCN e, mais tarde, das Orientações Curriculares Nacionais 
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(DCN) é auxiliar o professor a atuar em sala de aula, por isso o PCN afirma que é necessário 

como parte das práxis pedagógica:  

 
• rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, 

expectativas de aprendizagem e maneiras de avaliar;  

• refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os 

objetivos propostos;  

• preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de 

aula; 

• discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem 

maior ou menor participação nas atividades escolares;  

• identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos 

mais significativos de aprendizagem;  

• subsidiar as discussões de temas educacionais com os pais e responsáveis 

(BRASIL, 1997, p. 10).  

 

O objetivo fundamental do PCN era mudar a concepção dita “tradicionalista” por 

uma visão construtivista e, assim, mudar a concepção de ensino-aprendizagem dentro da sala 

de aula. Contudo, a visão disciplinadora e dominante dentro da sala de aula continuou (e em 

alguns casos, ainda continua), isto porque os documentos norteadores não se relacionam com 

o docente pela falta de formação (inclusive em serviço que deve ser contínua) (BRASIL, 

1997, p. 36-49). À época, por falta de formação adequada, muitos equívocos colaboraram 

para que o ensino construtivista não fosse implantado em sua real estrutura.  

O PCN tal como se encontra, pressupõe a adoção de uma perspectiva 

metodológica em contraposição a outras existentes, (contrário a CF e a LDBEN que defendem 

a livre escolha de concepções pedagógicas).  Esta intervenção na concepção metodológica 

adotada pelo professor (imposta pelo PCN – o construtivismo) é preocupante já que o PCN 

influência diretamente as Matrizes Curriculares do SAEB:  

 
Embora o texto dos PCN refira-se a uma ‘integração com a experiência 

educacional já realizada pelos Estados e Municípios’ e à possibilidade de 

adaptações pelas Secretarias de Educação, é claro que a própria iniciativa 

ministerial implica a expectativa de uma profunda alteração da situação 

atual, com a adoção de novas diretrizes e de uma nova ordenação curricular 

a partir das posições e sugestões preparadas. Ora, na atual Constituição 

Federal, é dos Estados e Municípios a competência de organização de seus 

próprios sistemas de ensino, respeitadas as diretrizes e bases da educação 

nacional. O Artigo 210 da Constituição refere-se apenas a ‘conteúdos 

mínimos’ para o ensino fundamental, mas a lei nº 9.131, que criou o 

Conselho Nacional de Educação, ampliou a expressão constitucional para 

‘diretrizes curriculares’ a serem propostas pelo MEC. Nessa alteração, que 

aumenta o poder central, há uma evidente diminuição do grau de autonomia 

de Estados e Municípios (AZANHA, 2001, p. 31).  
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O PCN determina as disciplinas e componentes curriculares a ser estudado em 

cada ano. Embora, explicitamente dito construtivista, a visão geral do documento centra-se na 

aplicação de conteúdos e, consequentemente, falha ao tentar auxiliar o estudante a ter 

autonomia. 

Para Veiga-Neto:  

 
A escola, neste sentido, torna o ser humano produtivo, a reflexão e 

criticidade não são estimulados e a criança é disciplinada, ampliando o 

estado disciplinador para as situações de âmbito nacional com aparência de 

naturalidade.  Foucault chamou de tecnologia política, com poderes de 

manejar espaço, tempo e registro de informações - tendo como elemento 

unificador a hierarquia (VEIGA-NETO, 2005, p. 32).  

 

Nesta vertente, destacam-se os trabalhos de Popkewitz9, que se imbricam na 

análise feita por Foucault. Para o autor (na década de 1990) os documentos educacionais 

promulgados são iniciativas de reformar a educação sobre novas formas de administração 

social da liberdade, ou melhor, pretensa ‘liberdade’, já que o país buscava sair de um quadro 

inflacionário e conseguia melhorar o setor econômico com o Plano Real. Neste viés, a 

sociedade (ou parte dela) sente-se segura para voltar a consumir, para o autor, uma das formas 

de se pensar ou de se propor liberdade (LEITÃO, 2017).  

Na educação, ocorre o mesmo, existem formas de se pensar ou de se propor 

liberdade, quando na verdade os documentos norteadores continuam a regular, a classificar e a 

monitorar as novas gerações, embora ditos democráticos, o PCN e demais norteadores de 

currículo continuam a moldar as gerações “[...] e dentro dessas relações de poder é que se 

configura o discurso da pedagogia”, conforme Popkewitz  (2002, p.151)"[...] os discursos da 

pedagogia permitiram administrar o sentido interno do eu das crianças exatamente como os 

discursos religiosos prévios haviam se centrado na salvação da alma".  

Ainda com base em Foucault, para quem o discurso está intrínseco na constituição 

da realidade que se propõe a descrever ou analisar, Popkewitz (2002, p.151) afirma que "[...] 

não só reconstruíram a criança, mas também revisaram a identidade do professor".  

Neste caso, a mudança do professor dito ‘tradicionalista’ para um profissional 

construtivista, que incentiva a criança a refletir e ser a construtora de conhecimentos busca 

instalar novos modos de normalização, ou seja, “[...] estimula no outro, no diferente, as 

                                                 
9Thomas S. Popkewitz, professor e pesquisador do Departamento de Currículo e Ensino, da 

Universidade de Wisconsin B Madison, nos Estados Unidos, tem se dedicado à pesquisa das políticas 

e das tendências pedagógicas que caracterizam o processo de escolarização em especial no Brasil. 

Disponível em: https://www. Inter-Ação: Rev. Fac. Educ. UFG, 27 (2): 1-54, jul./dez. 2002. Acesso 

em: 19 nov. 2018.      
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características internas desse novo modelo de sujeito” (POPKEWITZ, 2002, p.151). 

Mudam-se as acepções de qualidade, principalmente na educação, o que 

possibilita às pessoas agirem dentro desse novo tipo de liberdade. Uma liberdade tingida pelos 

planos da governabilidade que permitem às crianças participar das mudanças oriundas da 

globalização e, posteriormente, da inclusão das tecnologias. O sujeito desde a infância é 

condicionado a participar da nova realidade socioeconômica, a escola produz “personalidades 

controladas”, em função das mudanças sociais e culturais que ocorrem na era contemporânea 

que necessita de "[...] um participante produtivo nos novos projetos sociais e coletivos do 

momento" (POPKEWITZ, 2000, p. 153).  

Em 2017, foi promulgada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ela 

unifica todos os documentos referentes ao currículo escolar e a base comum. Em sua 

estrutura, as habilidades e competências que nortearam o PCN, continuam a ratificar a 

educação, porém o documento tenta enfatizar a articulação entre os saberes (das diferentes 

disciplinas), propondo a realização do estudo por áreas. Além disso, ressalta as competências 

socioemocionais para, juntamente, com o currículo proficiente ser trabalhado nas escolas.  

Deste modo, o SAEB que se detinha nos descritores fundamentados no PCN, a 

partir de 2019, terá os descritores fundamentados pela BNCC. A seguir, analisamos algumas 

publicações referentes à temática desta pesquisa, com o intuito de comparar, analisar e 

averiguar os seus principais resultados. Para isso, efetuamos a revisão literária em teses, 

dissertações e principais periódicos.  

 

 

2.2 Estado de conhecimento sobre a avaliação em larga escala  

 

Efetuamos pesquisas em teses e dissertações em algumas bases de dados, tais 

como: CAPES, Scielo e do ProQuest e, em outros periódicos, no período compreendido entre 

2010 e 2017. Para realizar a pesquisa, utilizou-se a princípio as seguintes palavras-chave: 

avaliação externa; Prova Brasil; indicadores de qualidade. O resultado da pesquisa mostrou-se 

abrangente, por isso, selecionamos os estudos a partir da semelhança na temática.  

A partir dos resultados deste levantamento, observou-se que a temática é muito 

ampla, estende-se inclusive a outras áreas que não a educação, o que aponta a significância 

desse recorte temático, para a história da educação brasileira. Conquanto, ao refinar a busca, 

percebe-se a dificuldade em encontrar o proposto nesta pesquisa, que é analisar o que a 

unidade escolar em posse dos resultados da PB, pode fazer para melhorar a qualidade da 
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educação in loco. 

A seguir, o quadro 1 apresenta as três teses e as quatro dissertações que vêm ao 

encontro de nosso tema. Estes estudos estão disponíveis na íntegra em suas bases de dados. 

 

Quadro 1 – Teses e dissertações pesquisadas sobre avaliação externa 

TÍTULO DO TRABALHO AUTOR 
UNIVERSIDADE – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

A Prova Brasil como política de 

regulação da rede pública do 

Distrito Federal 

OLIVEIRA, Ana Paula de 

Matos. 

Universidade de Brasília– 2011 

(Dissertação).  

A Prova Brasil no cotidiano 

escolar 
SZATKOSKI, Luciane. 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – 2014 

(Dissertação). 

Análise da relação entre avaliação 

da aprendizagem e a Prova Brasil, 

no 5º ano do Ensino Fundamental 

da Educação Municipal de São 

Domingos-BA, a partir da noção 

de competência 

ALMEIDA, Samantha Nunes 

de Oliveira.  

Universidade Federal da Bahia 

– 2014 (Dissertação). 

Repercussões da avaliação 

externa na escola: a Prova Brasil 

na percepção de professores 

CORTEZ, Elizena Durvalina 

de Souza. 

Universidade Estadual de 

Campinas – 2016 (Dissertação). 

 

Impactos das avaliações externas 

nos currículos escolares: 

percepção de professores e 

gestores 

MENEGAO, Rita de Cassia 

Silva Godoi.  

Universidade Estadual de 

Campinas – 2015 (Tese). 

 

Os invisíveis da Prova Brasil: 

uma análise da avaliação em larga 

escala considerando a posição (ou 

a visibilidade) dos alunos 

WELTER, Cristiane Backes.  
Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos – 2016 (Tese). 

As ações do Estado brasileiro na 

educação básica: uma análise a 

partir do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica 

LIMA, Iana Gomes de.  
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul– 2016 (Tese). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em breve síntese, efetuamos a análise dos estudos relacionados no quadro acima: 

Oliveira (2011) aborda a regulação do estado via políticas públicas como o SAEB 

(em específico a PB), a pesquisadora adotou a pesquisa de cunho qualitativo, do tipo 

exploratória, na qual entrevistou gestores dos setores da secretaria de educação do Distrito 

Federal, responsáveis pela coordenação e planejamento referentes à rede, bem como as 

avaliações de desempenho formuladas pela rede distrital, além de entrevistar professores e 

diretores. A pesquisa revelou que a avaliação externa ainda não é um subsídio para fomentar 

as resoluções da secretaria da educação, além disso, a divulgação dos resultados da prova pelo 

INEP mostrou-se inadequados, diante dos rankings que promove e são insuficientes para os 
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gestores, diretores e professores (estes demonstraram muitas dúvidas sobre a avaliação, 

principalmente quanto à utilização das informações por ela produzidas).  

Szatkoski (2014) propõe em sua dissertação, investigar sobre a Prova Brasil e sua 

inserção no cotidiano escolar, similar a nossa proposta, busca analisar a concepção dos 

professores acerca das avaliações externas, bem como as influências da PB no currículo. A 

metodologia utilizada é de cunho qualitativo e quantitativo, efetuado por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Constatou-se que a PB ocupa lugar de destaque no espaço escolar 

pesquisado, reforçando a ideia de que a qualidade da educação está intrinsecamente 

relacionada ao desempenho/rendimento do educando – no que tange, principalmente, as 

habilidades e competências mensuradas pelo PB – leitura, escrita e resolução de problemas. 

Observou-se que é comum o uso da Matriz de Referência da Prova Brasil no dia a dia escolar, 

condicionando, muitas vezes, o planejamento docente a serviço da avaliação externa.  

Almeida (2014) discorre sobre a avaliação da aprendizagem enquanto prática 

pedagógica e suas concepções. Ressalta que a avaliação da aprendizagem (externa e em larga 

escala) é circunscrita ao desempenho do estudante e deve ser utilizada para melhorar os 

processos de ensino, por conseguinte, o (re) planejamento das aulas não deve limitar-se a 

treinamentos para as avaliações externas (nem internas, haja vista que o modelo 

classificatório, concebe, muitas vezes, esta técnica). 

 O método de pesquisa consiste em um estudo de caso, no município baiano de 

São Domingos, além das entrevistas, há uma ampla revisão nos documentos escolares e na 

Matriz de Referência da PB. A pesquisa concluiu que seus participantes não possuem 

conceito unificado e bem definido acerca da temática ‘competência’ e ‘habilidade’, embora 

estes termos sejam ressaltados nas entrevistas, suas concepções mostraram-se confusas e 

genéricas. Concluiu-se, ainda, que as ações e orientações provindas da secretaria da educação 

do município, recebem influência direta da Matriz de Referência da PB. Paralelo a essas 

conclusões, nota-se que há uma preocupação legítima do corpo docente e GE para aprimorar a 

aprendizagem dos alunos, mas, nesse processo, a avaliação é concebida como o fim, sendo 

utilizada de modo pontual, sem um aprofundamento de seus resultados.   

As pesquisas acima revelam que a PB é, muitas vezes, um norteador para as ações 

pedagógicas planejadas na escola, desse modo a Matriz de Referência da PB é utilizada por 

secretarias e demais órgãos relacionados à educação para aprimorar o rendimento do 

estudante. Os descritores da avaliação são o alicerce de projetos e outras atividades. As 

habilidades e competências são importantes para a proficiência em leitura, escrita e raciocínio 

lógico-matemático, porém, elas não são as únicas, é necessário ater-se para não estreitar o 
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plano de ação em atividades que se resumem a testes e simulados para a PB.  

As matrizes de referência e os resultados da PB propõe mapear a situação da 

escola pública e, dentre alguns aspectos, é possível reconhecer os conhecimentos (e os 

problemas) pedagógicos que a unidade possui. É importante a unidade criar a cultura de 

investigar a causa matriz de seus problemas e expô-los, para tentar solucioná-los. A 

instituição também necessita refletir quais situações são de sua responsabilidade enquanto 

unidade e grupo escolar e quais ações precisam de ajuda externa (comunidade, família, 

conselho tutelar, outros órgãos e secretarias).  

Assim, o planejamento escolar (inserido no PPP) em sua (re) formulação precisa 

fundamentar-se nos mecanismos de detecção (esmiuçar as situações conflituosas que ocorrem 

na escola, conhecer a comunidade, a família, as estratégicas pedagógicas de cada docente, o 

perfil da turma, etc.); organização para promover reuniões coletivas e individuais para discutir 

as problemáticas que a cerca. Estas reuniões são importantes para fomentar diálogos 

horizontais e efetivar quais passos serão efetuados para minimizar e/ou erradicar a matriz do 

problema. No dia a dia escolar, a GE deve garantir a efetivação dos combinados aferidos nas 

reuniões para que as mudanças ocorram.  

Para Cortez (2016), a temática avaliação é um dos fatores que mais inquietam a 

comunidade escolar, por isso a dissertação analisa as perspectivas do corpo docente perante as 

avaliações externas. A arguição centra-se nas questões subjacentes às políticas educacionais, 

oriundas da PB – enfatiza as relações da prática docente com as avaliações. Para tanto, buscou 

como referencial teórico definir avaliação, a linguagem e a leitura (os aspectos matemáticos 

não são abordados na dissertação). A metodologia utilizada foi à pesquisa de natureza 

qualitativa, efetuada via coleta de dados na Rede Municipal de Ensino de Campinas – 

localizada no estado de São Paulo, cujas escolas obtiveram diferentes índices no IDEB de 

2013. Ao final da pesquisa, as professoras entrevistadas não concordam que os resultados 

obtidos pela PB reflitam a realidade do trabalho que realizam, elas salientam que há outras 

construções e processos de aprendizagem não mensurados pela PB e, portanto, seus resultados 

não são condizentes com a realidade escolar. 

Menegão (2015) analisa as políticas de avaliação externa e como estas se 

concretizam nas escolas, o principal questionamento da tese tenta compreender o que de fato é 

“melhoria na educação”. A pesquisa de natureza qualitativa, com enfoque descritivo-analítico, 

envolveu a análise documental, questionário e a entrevista semiestruturada em 30 escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Cuiabá – localizada no estado de Mato Grosso. A análise de 

conteúdo se orientou na perspectiva de captar as percepções que os sujeitos atribuíram às 
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avaliações externas na interface com a proposta curricular. Concluiu-se que um dos impactos 

causados pela avaliação externa, em larga escala são a tensão e a pressão produzida nos 

contextos escolares, para aumentar o desempenho das escolas no IDEB. Constatou-se, ainda, 

que a política de avaliação atrelada à responsabilização unilateral tem desvirtuado a 

compreensão de qualidade, contribuindo para que a preocupação seja centrada no aumento do 

rendimento dos estudantes nos testes, mesmo que este resultado não seja de fato produzido 

pela melhora na aprendizagem.  

Welter (2016) propõe em sua tese discutir a avaliação externa (PB) por meio da 

pesquisa qualitativa e a análise de questionários contextuais, preenchidos pelos estudantes do 

nono ano. Constatou-se que a avaliação externa contêm normativos que excluem alunos de 

sua participação, principalmente, no que concerne a região rural, na qual a maioria das turmas 

é composta por menos de 20 alunos ou são filhos das camadas sociais itinerantes no país. 

Concluiu-se também que, aproximadamente, um terço dos estudantes, participantes da 

avaliação, tiveram seus dados e seus desempenhos desconsiderados devido a critérios 

normativos, aumentando o nível de exclusão da PB.  

Lima (2016) analisa as ações do Estado brasileiro na educação básica no período 

de 1995 a 2014. Para tanto, utiliza os dados do SAEB enquanto política pública. O autor 

realiza entrevistas com pessoas relacionadas aos órgãos estatais e às instituições não estatais – 

que têm exercido um importante papel nas discussões educacionais. Enfatiza que apesar da 

existência de particularidades no âmbito estatal brasileiro, as avaliações em larga escala e os 

pressupostos gerenciais servem como importantes orientadores das ações do Estado na 

educação básica, o que corrobora com as observações de Clarke e Newman (1997) que apesar 

das contradições existentes no Estado, o gerencialismo possui, atualmente, primazia sobre 

outros modelos. 

A seguir, o quadro 2 apresenta os artigos selecionados que vêm ao encontro de 

nosso tema e disponíveis na íntegra. Estes estudos estão disponíveis na íntegra em suas bases 

de dados. 
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Quadro 2 – Artigos pesquisados sobre avaliação externa 

TÍTULO DO ARTIGO AUTOR (ES) 
PERIÓDICO – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Três gerações de avaliação da 

educação básica no Brasil: 

interfaces com o currículo 

da/na escola 

BONAMINO, Alicia  

SOUSA, Sandra Zákia.  

Educação e Pesquisa, São Paulo, 

Ahead of print, p. 01-16, fev., 

2012. 

Avaliação externa em nível 

municipal: os impactos de uma 

experiência 

FERRAROTTO, Luana  

MALAVASI, Maria 

Márcia Sigrist. 

Revista Eletrônica de Educação, 

v. 9, n. 3, p. 233-244, 2015. 

Avaliação externa de escolas e 

sistemas: questões presentes no 

debate sobre o tema 

HORTA NETO, João 

Luiz.  

Revista Brasileira Estudos 

Pedagógicos, v. 91, n. 227, p. 

84-104, jan./abr. 2010. 

Gestão escolar e avaliação 

externa: experiências de 

escolas da Rede Municipal de 

São Paulo 

MACHADO, Cristiane  

FREITAS, Pâmela 

Félix.  

Revista Eletrônica de Educação, 

v. 8, n. 3, p. 113-126, 2014. 

Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais nas 

avaliações em larga escala: 

Prova Brasil e ENEM 

SILVA, Mariana Cesar 

Verçosa;  

MELETTI, Silvia 

Márcia Ferreira.  

Revista Brasileira Estudos 

Especiais, Marília, v. 20, n. 1, p. 

53-68, Jan/Mar. 2014. 

      Fonte: Elaborado pela autora 

 

A seguir, efetuamos a análise dos estudos relacionados no quadro acima: 

Bonamino e Sousa (2012, p.01) analisam as três gerações de avaliação da 

educação em larga escala. “A primeira geração consiste na avaliação diagnóstica da qualidade 

da educação, as outras duas gerações articulam os resultados das avaliações às políticas de 

responsabilização [...]”. Apesar das provas externas, concluiu-se que, nem sempre, é garantido 

o direito do estudante de aprender.  

Ferrarotto e Malavasi (2015) apresentam no referido artigo, os dados da pesquisa 

efetuada na Secretaria de Educação de Amparo – localizada no estado de São Paulo, com o 

objetivo de identificar as ações efetuadas por ela, perante os resultados do Programa 

Municipal de Avaliação do Sistema de Ensino (PROMASE) e os seus impactos nas unidades 

escolares. Concluiu-se que, após o PROMASE, houve melhorias nos prédios, na 

reestruturação curricular e na formação continuada proposta pela rede. Embora, não houve 

ranqueamento e pagamento por bonificação, disseminou-se na rede a construção do que se 

chamou de rankings “ocultos” e o “ajuste” das práticas pedagógicas e avaliativas à matriz e ao 

instrumento de avaliação do Programa, a fim de melhorar a qualidade de ensino, identificada 

com aumento dos índices. Neste artigo, as avaliações federais em larga escala são citadas para 

fundamentar a pesquisa.  
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Horta Neto (2010) apresenta e discute alguns dos principais conceitos presentes 

ao debate acadêmico sobre a avaliação externa de escolas e sistemas, bem como sua relação 

com as políticas públicas. Para isso, conceitua a avaliação da educação e analisa seus diversos 

usos. A ênfase do artigo centra-se no SAEB e na legislação educacional brasileira. 

Machado e Freitas (2014) ressaltam a centralidade das avaliações externas 

adquiridas nas últimas décadas, evidenciando suas implicações no cotidiano escolar. O 

objetivo do referido artigo é explorar as possibilidades de uso dos resultados gerados pelas 

avaliações externas, a pesquisa via coleta de dados, analisa como os gestores e professores de 

uma escola pública da prefeitura de São Paulo utilizam a avaliação (e seus resultados). Em 

relação aos resultados, concluiu-se que na perspectiva da equipe gestora, ele é levado em 

consideração para propor mudanças pedagógicas, porém, existe resistência por parte da 

equipe docente em usar e aceitar os resultados da Prova Brasil para melhorar a qualidade de 

ensino na escola.   

Silva e Meletti (2014) enfatizam a participação dos estudantes com necessidades 

especiais nas avaliações externas. A pesquisa foi realizada no município de Londrina – 

localizada no estado do Paraná, ela analisa o desempenho/rendimento, bem como a 

participação da referida população nas avaliações externas – PB e ENEM. Os autores 

utilizaram como base empírica os dados das avaliações disponibilizados pelo INEP, nas 

variáveis: participação na prova, tipo de necessidade educacional especial, sexo, raça-etnia, 

idade e desempenho. Os resultados da pesquisa concluem que uma parcela significativa da 

população com necessidade educacional especial realizou o ENEM (muitos já haviam 

concluído o Ensino Médio a mais de três anos); entretanto, na PB a participação dos alunos 

com necessidades educacionais especiais foi mínima, reforçando a ideia excludente que 

alguns gestores utilizam para melhorar seus resultados, selecionando os alunos para o teste.  

Destarte, as teses, dissertações e artigos supracitados efetuaram pesquisas com 

base em coletas de dados (na maioria via entrevistas); e os sujeitos das pesquisas, embora 

pertencentes à esfera educativa, possuíam papéis distintos (alunos, professores, diretores, 

coordenadores gerais, profissionais das secretarias de educação). Apesar dos objetivos serem 

divergentes, as conclusões das pesquisas (que envolvem professores) mostrou a insegurança 

destes em relação às avaliações externas. E as razões para isso são muitas, com uma 

similaridade – a PB é tida como fim de um processo e não meio para observar o que se deve 

melhorar, além disso, percebe-se que, na maioria das entrevistas, o corpo docente possui 

maior resistência em utilizar os dados da PB em relação à GE para efetuar mudanças pontuais 

na unidade escolar.  
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Esta resistência encontra eco no ranking que as avaliações externas tendem a 

produzir (quando interpretadas de forma equivocada), no qual o docente é responsabilizado 

direta ou indiretamente pela nota que a escola obtém no IDEB. Em alguns lugares do país, 

como Sobral10, nas portas das escolas há a nota do IDEB exposta, essa ação por um lado 

permite que a população tenha acesso aos resultados, por outro, se este resultado não for 

devidamente discutido e analisado pela comunidade, haverá a possibilidade de esta 

responsabilizar somente GE e educadores da unidade pela nota obtida11.  

 

Neste contexto, aquilo que deveria representar mera radiografia de um 

momento da vida escolar (a avaliação externa), passa a ser vivido como se 

fosse sua essência. Sistemas e escolas passam a viver sob o signo da 

avaliação de larga escala sob uma lógica imposta de fora para dentro. De 

instituição comprometida com a formação para a cidadania, veiculação e 

transmissão do saber, passam a se configurar como uma pequena linha de 

montagem onde gestores, professores e estudantes passam a valer pelos bens 

que produzem sob a forma de resultados (VIEIRA; VIDAL; NOGUEIRA 

2015, p. 86). 

 

Por isso, se faz importante divulgar os resultados, mas não só, discutir os 

problemas com a comunidade e grupo escolar, faz-se necessário para que em conjunto as 

soluções sejam aferidas sem criar situações em que se procuram tão somente os responsáveis 

para rechaça-los. É importante que cada um reconheça o que deve fazer para melhorar a 

qualidade da educação para agir em conjunto. 

É indispensável que o professor, em aula, tenha a responsabilidade de mediar o 

conhecimento para promover o desenvolvimento pleno do estudante e, para isso, deve 

compreender a educação como um ato político que envolve mudanças atitudinais, por meio do 

conhecimento crítico-reflexivo.  Ao mediar às situações de aprendizagem o plano de ação 

necessita colocar o estudante no centro da aprendizagem. Deste modo, a avaliação externa, 

não pode se caracterizar como ponto estratégico para aprendizagem. Ela pode ser utilizada 

como um instrumento que agrega às reflexões efetuadas na escola.  

                                                 
10Sobral está localizada no Ceará e está com a maior nota, no IDEB, no quinto ano do Fundamental I. 

Suas estratégias de ensino pautam-se em Cingapura, atualmente, considerado um país com excelente 

qualidade na educação.  
11Informações disponíveis em: https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/sobral/2018/09/ceara-e-

destaque-no-ideb-2017-e-sobral-tem-o-melhor-ensino-fundamental.html Acesso em: 26 out. 2018. 
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3 AVALIAÇÃO EXTERNA EM LARGA ESCALA E A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Este capítulo discorre sobre detalhar a avaliação externa aferida no Brasil, desde 

1995, para monitorar e mensurar a qualidade (de acordo com as prerrogativas do MEC) da 

educação básica. Primeiramente, em breve síntese contextualiza-se historicamente a avaliação 

externa. Após, enfatizamos o sistema (modelo) adotado pelo país, utilizado até hoje para 

realizar as provas. Por fim, analisamos a matriz de referência da avaliação associada 

diretamente ao PCN. Este capítulo fundamenta-se nos documentos oficiais e em Ranieri 

(2009); Dourado (2010); Gatti (2014); Saviani (2007), dentre outros.  

 

 

3.1 Contexto histórico do sistema de avaliação externa brasileiro 

 

O sistema de avaliação externa, em larga escala, da educação nacional é 

constituído por vários seguimentos que abrangem a educação básica (a educação básica, 

atualmente, integra a educação infantil e o ensino fundamental – 1º ano até o 9º ano) com o 

propósito de averiguar e investigar os resultados dos educandos para proporcionar a mediação 

necessária e melhorar os índices de qualidade de ensino em âmbito nacional (BRASIL, 2016). 

Apesar da avaliação externa, em larga escala, ganhar destaque na década de 90, no 

Brasil, na primeira metade do século XX, havia o Movimento dos testes e medidas 

educacionais, no âmbito das Escolas Normais e Diretorias Gerais da Instrução Pública. À 

época, os testes classificavam os estudantes em relação ao desempenho/rendimento voltados 

às aptidões físicas e psicológicas – estes testes atuavam de modo excludente, aumentando a 

evasão escolar e, consequentemente, a desigualdade social, não havia a preocupação de 

utilizar os resultados para sanar problemas oriundos da educação nacional (VECHIA; 

LORENZ, 2008).  

Em linhas gerais, conforme aponta Garcia (2013), podem-se demarcar 1960, 

como o período em que surge mais fortemente a preocupação específica com processos 

avaliativos escolares. Todavia, essa preocupação era dirigida exclusivamente aos processos 

seletivos para ingresso no ensino superior, à medida que a procura se tornou maior que a 

oferta.  

Com a globalização, há uma crescente pressão em cima do Estado para 

concretizar novas políticas de maior controle aos investimentos públicos, sobretudo na 

educação. À União adota o modelo de accountability (conforme veremos adiante). Neste 
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contexto, o Brasil tinha três problemas sérios: i) falta de documentação para mensurar a 

qualidade da educação (principalmente, em relação à aprendizagem, pois até a década de 80, 

havia pesquisas com dados sobre a repetência e evasão escolar); ii) evasão e repetência 

escolar (a distorção idade/série chegava a níveis assustadores); iii) falta de acesso aos bancos 

escolares (GATTI, 2014). 

Para tentar solucionar as falhas na educação, historicamente perpetuadas, a 

avaliação externa surge para mapear as regiões brasileiras e tentar consolidar por meio de seus 

dados o auxílio necessário há quem mais precisa, tentando assim, conforme preconiza a lei 

garantir o princípio de equidade e igualdade. 

 

 

3.1.1 Pesquisas avaliativas  

 

Encontram-se na educação brasileira, algumas iniciativas que permitiram fundar 

raízes para a pesquisa avaliativa relacionada ao desempenho escolar na educação básica, 

propiciando uma base de formação nesse campo. Freitas (2007, p. 51) detalha que a origem 

das iniciativas do Estado brasileiro em planejamento educacional, na década de 30, incentivou 

a adoção das avaliações externas, ressaltando que: [...] foram necessárias cerca de cinco 

décadas para que a avaliação externa, em larga escala, com foco no rendimento do aluno e no 

desempenho dos sistemas de ensino viesse a ser consolidada como base sistemática para 

melhorar a educação básica brasileira. 

Em 1966, a Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro) criou o Centro de Estudos 

de Testes e Pesquisas Psicológicas (CETPP), para desenvolver e estudar os testes 

educacionais. Neste período, a equipe do CETPP elaborou um conjunto de provas objetivas 

para as últimas séries do Ensino Médio, nas áreas de Linguagem, Matemática, Ciências 

Físicas e Naturais e Estudos Sociais. Realizou-se, então, pesquisa amostral. Nota-se que além 

do questionário proficiente, outro questionário sobre características socioeconômicas também 

foi efetuado. Essas avaliações, em grande medida, subsidiaram a Lei n. 5.540/1968, fixando a 

Reforma Universitária, considerada a primeira iniciativa relativamente ampla, no Brasil, para 

verificação da aquisição de conhecimentos por meio de avaliação sistêmica (embora amostral 

e efetuada com um número mais restrito de estudantes) (GARCIA, 2013).  

Em meados dos anos 70, desenvolveu-se pela iniciativa do Programa de Estudos 

Conjuntos de Integração Econômica Latino-Americana (ECIEL), um estudo em conjunto no 

Brasil e outros países da América Latina, com o intuito de analisar os principais determinantes 
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dos níveis de escolaridade e do rendimento escolar de alunos com diferentes características 

pessoais e socioeconômicas.  

Neste período, conforme Pinheiro (1981), outro estudo é realizado para analisar a 

situação do desempenho dos estudantes nas primeiras séries do ensino fundamental. Também, 

de forma amostral, o instrumento avaliativo tinha o intuito de investigar leitura, escrita e 

matemática, no estado do Rio de Janeiro (à época, estado da Guanabara).  

Em 1985, a Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior 

(CNRES), formulou testes padronizados entre grupos de formandos universitários, 

ressaltando que “[...] este é, possivelmente, o melhor indicador de desempenho dos cursos” 

(BRASIL, 1985, p. 55). Enfatiza-se, também, as iniciativas do Grupo Executivo para a 

Reformulação da Educação Superior (GERES) e o Decreto n. 92.200/1985, que fomenta o 

Programa Nova Universidade, objetivando a incorporação de um sistema de acompanhamento 

e avaliação das Instituições de Educação Superior (IES). Não obstante, tais tentativas não 

culminaram na efetiva avaliação sistemática e contínua da educação brasileira (GATTI, 2014, 

p.16).  

Ao final da década de 80, debates públicos são efetuados com pesquisadores e 

educadores para discutir as taxas elevadas de repetência e evasão escolar. A necessidade de 

ter dados consistentes sobre o desempenho/rendimento escolar dos estudantes é pauta do 

debate. O MEC coloca-se à disposição para discutir essa questão, além de montar oficinas de 

trabalho para educadores (BRASIL, 2017). 

Neste período, o município de São Paulo, também se mostra preocupado com o 

fato de não ter análises mais robustas sobre o rendimento/desempenho de seus estudantes, 

desse modo, realiza o primeiro estudo avaliativo de uma rede de ensino municipal.  A 

avaliação efetuada pelo Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação 

da Cidade de São Paulo, além das séries iniciais do ensino fundamental, o terceiro estágio da 

educação infantil também foi avaliado. Os testes continham questões de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências (GATTI, 2014). 

Avaliações em modelos sistêmicos mais encorpados começam a ser uma realidade 

no país, a partir da década de 1990, com a implantação efetiva de um sistema nacional de 

avaliação da educação básica em 1993. 
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3.1.2 Avaliação de políticas e programas educacionais  

 

Nas décadas de 70 e 80, houve no país estudos mais robustos sobre a avaliação de 

políticas e programas educacionais, os estudos voltavam-se às necessidades de melhorar o 

ensino primário e secundário.  

Entre 1978 e 1982, encontramos alguns estudos que se propõem avaliar a política 

nacional de educação, com foco na seletividade da educação, utilizando-se desde dados 

demográficos até estudos de caso. Outras pesquisas, decorrentes destas, foram conduzidas 

entre 1983 e 1985, sendo que ambos os grupos de estudos foram desenvolvidos com o 

financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Estas pesquisas possibilitaram 

observar e analisar a avaliação em uma direção diferente da avaliação de desempenho por 

testes, pois o enfoque delas eram as políticas e programas educacionais (GATTI, 2014).  

Ainda na década de 80, observa-se o Programa de Expansão e Melhoria da 

Educação no Meio Rural (EDURURAL, 1981-1985) sua aplicação é considerada um marco 

na história de desenvolvimento de estudos de avaliação de políticas e programas, envolvendo 

não só estudos de rendimento escolar, mas de variados fatores. O EDURURAL – foi 

desenvolvido em todos os estados do Nordeste brasileiro conduzido pelo Ministério da 

Educação em parcerias com os Estados.  

 

Teve como objeto inicial de investigação as metas centrais da proposta de 

intervenção expressas em termos de maior acesso à escola da população em 

idade escolar, maior eficiência dos processos de escolarização e melhor 

qualidade da educação. Tais metas haveriam de ser atingidas por meio da 

melhoria das condições de ensino, da expansão e melhoria da rede física e do 

fortalecimento do processo de planejamento e administração da educação. 

As principais ações do Programa consistiram em desenvolvimento de 

currículos e de materiais de ensino-aprendizagem, preparação de recursos 

humanos, implementação de serviços de supervisão pedagógica, construção, 

ampliação e equipamento das unidades escolares e fortalecimento dos órgãos 

municipais de educação (THERRIEN, 2010, p.12).  

 

Realizada pela Universidade Federal do Ceará com a participação da Fundação 

Carlos Chagas, a avaliação acompanhou a implantação e desenvolvimento do projeto, sobre 

vários aspectos, de 1981 até 1985. Avaliaram-se as formas de gerenciamento geral do projeto 

e, por amostra, o gerenciamento local, analisaram os dados sobre os professores, as 

Organizações Municipais de Ensino (OME), os alunos e as famílias. Os testes avaliaram 

crianças em nível de segundas e quartas séries do ensino fundamental, considerando suas 

especificidades locais (zona rural) em classes multisseriadas. Estas provas foram 
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desenvolvidas a partir de amostras de exercícios e trabalhos colhidos nas escolas dos três 

estados onde essa avaliação específica se desenvolveu - Piauí, Ceará e Pernambuco. O intuito 

era construir um conjunto de provas adequado àquela realidade (THERRIEN, 2010).  

Com metodologia clara (bem definida) e com os cuidados de coleta o 

EDURURAL foi um exemplo para análise e construção de soluções, a partir dos dados de seu 

estudo, na direção de se propugnar por uma escola mais condizente com as necessidades das 

populações menos favorecidas socialmente. De acordo com Gatti (2014): “O cuidado com as 

interpretações, com a clareza dos limites de significação dos dados, tendo presente os 

pressupostos sobre os quais se assentava o modelo avaliativo, ofereceu uma oportunidade para 

se formar pessoas e pensar a área criticamente a partir de uma ação direta” (GATTI, 2014, 

p.36). 

 

 

3.1.3 As avaliações externas de sistemas escolares  

 

No fim da década de 1980, os debates públicos sobre educação colocaram no 

cerne das discussões os diversos problemas que perpetuaram a educação até aquele momento, 

dentre eles a falta de políticas públicas para minimizar o fracasso escolar e melhorar os 

processos de aprendizagem. A falta de dados sobre o desempenho escolar efetivo dos 

estudantes estava em pauta como um problema a ser sanado. O MEC promoveu discussões e 

oficinas para disseminar o assunto, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal (CF) 

sinalizava a urgência de remodelar as ações do ministério. Dois anos antes da CF (1988), foi 

proposto ao MEC (em 1987) realizar uma avaliação de rendimento escolar (GATTI, 2014).   

Realizou-se a proposta nas primeiras, terceiras, quintas e sétimas séries de escolas 

públicas, em 10 capitais de estados, com vista a analisar a proficiência em Língua Portuguesa 

(com redação), Matemática e Ciências. O estudo piloto tinha a intenção de averiguar também 

como as administrações estaduais e as escolas receberiam essa avaliação, se as provas seriam 

adequadas, etc. Utilizou-se a teoria clássica em avaliação e o desafio foi à construção de 

provas válidas para a realidade dos diferentes estados (já que não existiam documentos 

curriculares norteadores, como há hoje) (GATTI, 2014).   

Em 1988, como extensão à iniciativa do MEC, a Secretaria de Estado de 

Educação do Paraná realizou uma avaliação para os alunos de 2ª e 4ª séries nas escolas 

estaduais. Em 1991, realizou-se a mesma avaliação feita nas escolas públicas, em instituição 

de ensino privadas, em 11 Estados e no Distrito Federal (GATTI, 2014).  
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No início da década de 90, o Brasil participou do Programa Internacional de 

Avaliação de Proficiência Educacional12, utilizando os dados de apenas duas capitais 

(Fortaleza e São Paulo), as amostras demonstraram problemas graves em relação ao 

desempenho das crianças.  

Apesar de somente duas capitais participarem do programa, os dados obtidos e as 

novas diretrizes seguidas pela globalização, levam o MEC a desenvolver uma política de 

avaliação mais estruturada e a partir de 1993 o SAEB é sancionado. Inicialmente, a avaliação 

abrange séries do ensino fundamental e médio, com provas objetivas (alicerçadas no modelo 

clássico de aprendizagem).  De acordo com Gatti (2014, p. 39) o SAEB (na década de 1990) 

apresentava dois grandes eixos:  

 

i) estudo sobre o acesso ao ensino básico e a eficiência (taxas de 

produtividade, taxas de transição e taxas de eficiência interna); ii) relativo à 

qualidade, que implica quatro dimensões: 1. Produtos – desempenho do 

aluno quanto à aprendizagem de conteúdos e desenvolvimento de 

habilidades e competências. 2. Contextos – nível socioeconômico dos 

alunos, hábitos de estudo, perfil e condições de trabalho dos docentes e 

diretores, tipo de escola, grau de autonomia da escola, matriz organizacional 

da escola. 3. Processos - planejamento do ensino e da escola, projeto 

pedagógico, utilização do tempo escolar; estratégias de ensino. 4. Insumos – 

infraestrutura, espaço físico e instalações, equipamentos, recursos e materiais 

didáticos.   

 

A partir de 1995, adota-se a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI)13, 

com base em grande rol aleatorizado de questões. “[...] A escala pode ser visualizada como 

uma régua construída com base nos parâmetros estabelecidos para os itens aplicados nas 

edições do teste [...], o conjunto de itens aplicados nos testes de desempenho é posicionado na 

escala de proficiência a partir dos parâmetros calculados com base na TRI” (BRASIL, 2017). 

Paralelo a todos os movimentos educacionais nacionais, os organismos 

internacionais de crédito e cooperação técnica interferem de modo intensivo e gradativo na 

definição de uma agenda na área educativa no mundo (o Brasil pauta-se por esta agenda).  O 

                                                 
12Atualmente, este modelo é o PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Em 2016, o 

Brasil ficou na 63ª posição em Ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em Matemática. Dados 

disponíveis em:  

 https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-

leitura-e-matematica.ghtml. Acesso em: 01 jul. 2018. 
13O INEP utiliza a teoria estatística chamada de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Via ela, elaboram-

se provas para medir uma variável não observável - as habilidades dos alunos. Assim, é possível 

conhecer o que os alunos sabem e são capazes de fazer em termos de habilidades, além disso a TRI 

permite a obtenção de resultados de desempenho cognitivo comparáveis, mesmo que os alunos tenham 

respondido a cadernos de teste diferentes (KLEIN; FONTANIVE, 2009). 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml
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Banco Mundial atuou com maior afinco no período entre 1970-1990, intensificando o seu 

financiamento à educação básica. “Os planos educacionais evidenciavam essa influência, 

referindo-se explicitamente ao banco como parceiro técnico e político” (FONSECA, 2009, p. 

161). A seguir abordaremos sobre o sistema adotado pelo Brasil para efetuar a avaliação 

externa.  

 

 

3.2 O sistema atual de avaliação externa no Brasil 

 

Com a construção do PCN e demais documentos normativos sobre o currículo, as 

avaliações externas, propostas desde 1995, passam a ter seus descritores fundamentados no 

PCN, um modo de analisar se a educação está ou não atingindo seus objetivos em âmbito 

nacional.  

“A concepção adotada para avaliação externa (em larga escala) é a de que são 

testes aplicados dentro da escola, mas formulados fora dela [...]”. O padrão da prova é o 

mesmo em todo território (seja este nacional, estadual ou municipal) e dependendo dos 

objetivos que se pretende atingir, o público-alvo (estudantes) é escalonado. Em relação à PB 

“[...] a expressão concreta do direito a aprender passa a ser a evidência fornecida por seu 

resultado” que são facilmente quantificáveis e comparáveis (SOARES; XAVIER, 2013, p. 

915).  

A PB analisa (sob as perspectivas do MEC) a qualidade da educação pública 

mensurada, somente, nas proficiências em Língua Portuguesa e Matemática. Todos os 

descritores (habilidades) são relacionados a essas disciplinas curriculares. Mesmo assim, de 

acordo com Greney e Kellaghan: 

 

O desenvolvimento da capacidade nacional de avaliação tem permitido que o 

Ministério da Educação – como parte de sua função gestora – descreva os 

níveis nacionais de aproveitamento, especialmente nas principais áreas 

temáticas, e compare os níveis de aproveitamento dos principais subgrupos 

(tais como meninos e meninas, grupos étnicos, alunos de escolas rurais e 

urbanas, alunos de escolas públicas e particulares). Adicionalmente, isso 

fornece evidências que permitem aos ministérios apoiarem ou refutarem 

afirmações de que, ao longo do tempo, os padrões de aproveitamento dos 

alunos estão subindo ou baixando. (GREANEY; KELLAGHAN, 2011, p. 2). 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Seu objetivo é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
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promover estudos, pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro, 

com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área 

educacional (BRASIL, 2017). 

Atualmente, o INEP possui três grandes projetos: SAEB; o Exame Nacional de 

Cursos (ENC), mais conhecido como "Provão"; e o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). A preocupação de adotar um mecanismo de avaliação nacional, conforme expresso 

em lei surge da necessidade de concretizar políticas públicas que auxiliem as regiões mais 

pobres a desenvolver-se. Por meio da PB e outras avaliações, o MEC, juntamente com outros 

órgãos, efetua ações diferenciadas (de acordo com a necessidade local) para diminuir as 

desigualdades. A partir de 2019, o sistema de avaliação será chamado somente de SAEB e a 

educação infantil também será avaliada (BRASIL, 2017). 

O modelo adotado, no Brasil, para formular as avaliações externas (política de 

accountability) tem como base o rendimento/desempenho dos estudantes, fundamentado em 

níveis (e respectivas pontuações). Os sistemas de accountability elevam o desempenho dos 

estudantes, haja vista que as escolas são incentivadas a melhorar o processo de aprendizagem 

para avançar nos níveis (pontuações) em que se encontram (FERNANDES; GREMAUD, 

2009, p. 07).  

Importante ressaltar que o modelo adotado no Brasil, não é o mesmo adotado em 

muitos países. O país utiliza o sistema accountability – termo em inglês que, no Brasil, é 

traduzido por transparência, responsabilização, rendição de contas e outros. Além do país, a 

Inglaterra e os Estados Unidos, também, adotaram esse modelo; que nasce na Inglaterra – 

com a Reforma Educacional Inglesa ocorrida em 1988 (FERNANDES; GREMAUD, 2009).     

No Brasil, o termo accountability é comumente traduzido como ‘prestação de 

contas’, conquanto Heideman e Salm (2010, p. 284) salientam que o termo accountability 

requer uma concepção mais ampla, inserindo a seu significado termos como: sensibilidade, 

expectativas e relações, isso porque os sistemas de accountability tentam responder 

questionamentos que nascem da sensibilidade das expectativas geradas, expressas nas leis e 

nas relações sociopolíticas em geral.  

Os modelos accountability demonstram pontos de melhoria sistêmica na 

educação, porém serão falhos quando a escola camufla os reais resultados das avaliações 

externas, treinando os alunos com testes e simulados; efetuando aulas pontuais para ensinar a 

solucionar questões específicas da PB ou ainda, impedindo alunos que possuam dificuldades 

conhecidas pela escola de realizar a avaliação. Neste caso, os resultados servirão ao propósito 

de manter a escola em uma posição favorável no ranking, camuflando as reais necessidades 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_educacional_brasileiro&action=edit&redlink=1
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dos estudantes, perpetuando as distorções e equívocos latentes na educação do país.   

A GE e corpo docente podem sentir-se pressionados com o ranqueamento14 da 

avaliação externa e, por isso, não considerar que o processo de aprendizagem está além das 

competências e habilidades mensuradas nos testes, exames, etc. E que as proficiências 

exigidas na PB, devem ser apreendidas em diversas situações de aprendizagem e não para os 

testes em si. A aprendizagem é um processo que envolve múltiplas facetas e, por isso, não é 

compreendida em sua totalidade somente em um teste (há muitas maneiras de verificar se o 

aluno aprendeu ou não e, principalmente, detectar como melhorar o processo de ensino).  

A GE munida dos resultados da PB poderia medir o processo pedagógico da 

unidade escolar como um todo e não só pela nota do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB)15. Além do ranqueamento (latente, embora não explícito) alguns setores da 

sociedade e órgãos públicos tendem a culpabilizar a GE e os professores da unidade escolar 

pelas notas obtidas no IDEB, responsabilizando quem também sofre com o descaso no 

sistema público de ensino. Em algumas esferas públicas (a exemplo, o Estado de São Paulo, a 

bonificação na prova externa – SARESP demonstrou-se punitiva e competitiva ao longo dos 

anos) (VIEIRA; VIDAL; NOGUEIRA 2015, p. 89). 

De acordo com Vieira; Vidal; Nogueira (2015, p. 90), tais políticas na escola, 

aprofunda um novo modo de produção e de gestão da aprendizagem “[...] naquilo que alguns 

estudos têm denominado de tempos de IDEB”, os autores destacam que: 

 

 [...] tem se transformado em um grande indutor do trabalho de gestores e 

professores, daí porque, como síntese toma-se o momento vivido pela 

política educacional e pela escola como tempos de IDEB. Além de trazerem 

uma nova lógica para a organização e a gestão da escola, esses tempos têm 

contribuído para novas configurações e ritmos no trabalho docente [...] 

(VIEIRA; VIDAL; NOGUEIRA, 2015, p. 90).  

 

As provas externas merecem atenção por diagnosticar problemas de aprendizagem 

ou outros problemas que influenciam, diretamente, no processo de ensino-aprendizagem. 

Desse modo, quanto mais fidedignas, mais eficazes para consolidar mudanças no 

planejamento e, consequentemente, nos planos de ação da escola. Em relação aos aspectos 

proficientes, as provas externas tendem a mensurar o conhecimento em Língua Portuguesa 

                                                 
14 Embora o MEC/INEP negue que exista um ranking entre as escolas para saber qual é a melhor, os 

dados do IDEB condicionam as secretarias de educação (municipal e estadual), às vezes, a premiar a 

escola com as melhores notas, a família também pode condicionar a nota do IDEB com a qualidade da 

escola.   
15 IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo INEP, formulado 

para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
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(LP) e Matemática (MAT). Os testes não registram outros elementos observáveis. 

Neste caso, as provas externas não conseguem mensurar a rotina da escola, bem 

como outras aprendizagens que são fundamentais para formar cidadãos éticos e partícipes das 

decisões sociais. O processo de desenvolvimento do estudante vai além das aquisições 

proficientes em Matemática e linguagem (embora estas sejam de suma importância para todas 

as esferas sociais).  

Contudo, mesmo insuficiente para considerar todos os aspectos que fazem parte 

do dia a dia da escola, em um país que têm 92% da população, entre 15 e 64 anos que não é 

proficiente em escrita, leitura e nas habilidades matemáticas, com um índice de analfabetismo 

funcional de 27% da população, é imprescindível acompanhar as diretrizes educacionais para 

corrigir tamanha distorção (evitando que crianças atinjam a adolescência e a idade adulta em 

níveis de proficiência tão baixos) e, neste caso, as provas externas revelam-se importantes 

instrumentais para mensurar a qualidade da educação no que concerne aos conteúdos 

inseridos aos componentes curriculares (base comum). 

A GE juntamente com a comunidade escolar, pode ir além dos resultados 

disponibilizados pelo MEC. Dentro da unidade escolar, a investigação do ‘por que’ destes 

resultados é de suma importância para reformular o planejamento e os planos de ação dentro 

da instituição.  

Deste modo, a avaliação externa será utilizada sem responsabilizar e subalternizar 

as escolas, pois cada unidade escolar terá autonomia e, juntamente, com a comunidade 

emancipação social para gerir estratégias que resultarão na qualidade de ensino. A avaliação 

deixa de ter seus resultados disponíveis para a simples verificação e comparação e passa a ser 

instrumento de auxílio para a reformulação das práxis pedagógicas.  

Saviani (2007) ressalta que, a partir de 2007, foi sancionado no país o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado oficialmente em 24 de abril, simultaneamente 

à promulgação do Decreto n. 6.094, dispondo sobre o “Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação”.  O MEC, para articular o PDE às suas ações, criou (nesse mesmo ano) o 

IDEB, atrelando as diversas atuações do ministério a ele. O IDEB é criado a partir de estudos 

realizados pelo INEP (via SAEB e outros) para avaliar o nível de aprendizagem dos alunos, 

mas não só, somam-se a este resultado os níveis de aprovação escolar.  

Em 2005, o resultado do SAEB teve o índice médio em 3,8. Com resultados 

insuficientes, estabeleceram-se metas progressivas de melhoria, para atingir até 2022, a média 

de 6,0, índice obtido pelos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que ficaram entre os 20 com maior desenvolvimento educacional do 
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mundo.  

A seguir o quadro 3, demonstra as principais mudanças e aspectos que moldaram 

o SAEB tal qual é hoje:  

 

Quadro 3 – Linha do tempo do SAEB 

1990 A primeira aplicação do SAEB ocorre em 1990, com a participação amostral das 

escolas, nas primeiras, terceiras e sétimas séries do Ensino Fundamental. A mesma 

avaliação é efetuada em 1993.  

1995 Adota-se uma metodologia nova para a aplicação da prova, insere a correção da 

prova a Teoria de Resposta ao Item (TRI)16, que efetua a análise dos resultados. 

Neste ano, as turmas avaliadas foram quartas e oitavas séries e terceiro ano do 

Ensino Médio.  

1997 e 1999 Os estudantes matriculados nas quartas e oitavas séries efetuaram a prova com 

questões voltadas a proficiência de LP, MAT, CIE e terceiro ano do Ensino Médio 

com as proficiências voltadas a LP, MAT, CIE, GEO e HIST.  

2001 O SAEB passa a analisar somente as proficiências em MAT e LP. Esse formato se 

mantém até 2017 (em 2019 haverá novamente questões de Ciências nos testes).  

2005 Reestrutura-se o SAEB, as provas passam a ser censitárias (para todos os 

matriculados, com algumas exceções) o sistema passa a ser composto por duas 

avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (ANRESC). A última foi idealizada para atender a demanda 

dos gestores públicos, pesquisadores e educadores por informar sobre o ensino de 

cada município.  

2007 e 2009 As escolas públicas rurais são incorporadas nas avaliações, desde que com 20 

estudantes matriculados na série. Cria-se o IDEB.   

2011 Cerca de 55.924 escolas participaram das avaliações de modo censitário e 3.392 

escolas públicas e particulares participaram com amostra.  

2013 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), passou a compor o 

SAEB a partir da divulgação da portaria n. 482, de 7 de junho de 2013. Em caráter 

experimental foi inclusa avaliação de Ciências.  

2015 Os resultados de 2015 mostraram que houve melhora nas proficiências de LP em 

todos os níveis de ensino, contudo constata-se que há uma quantidade significativa 

de estudantes que ainda encontram-se nos níveis mais baixos da Escala de 

Proficiência. As proficiências médias em Matemática evoluíram nos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, mas caíram no Ensino Médio pela segunda vez 

consecutiva. 

Fonte: Elaborado pela autora17  

 

Importante mencionar que a avaliação externa, não tem caráter mediador ou 

inclusivo, a PB tem a função de analisar os níveis de proficiência dos estudantes e, por meio 

dela, é possível perceber se a escola ou determinada região conseguem ou não ensinar os 

                                                 
16Teoria de Resposta ao Item (TRI) -  criada para mensurar competências, ela as quantifica em uma 

classificação numérica, a TRI se baseia em uma teoria e uma hipótese: a de que é possível colocar a 

competência de forma ordenada em um eixo que vai do menor para o maior nível e, 

correspondentemente, que as questões de múltipla escolha também podem ser colocadas sobre um 

eixo semelhante da mais fácil a mais difícil.  

Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/blogs/roberto-lobo/entenda-o-metodo-tri-de-

avaliacao-do-conhecimento-adotado-no-enem. Acesso em: 08 ago. 2018.  
17Dados disponíveis em:  http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/historico-do-saeb. Acesso em: 

24 jun. 2018. 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/historico-do-saeb


50 

 

conteúdos dispostos na base comum curricular18. Quando constatado que não, o MEC (em 

tese) deve intervir e viabilizar condições adequadas à aprendizagem (é assim que preconiza a 

lei, já que a avaliação externa é um meio de controle de resultados utilizado pelo Estado). O 

SAEB além de analisar as competências e habilidades aferidas nas questões, analisa também 

os questionários socioeconômicos dos estudantes e professores, além do aplicador preencher 

outro questionário sobre as características da instituição escolar (BRASIL, 2017).  

Assim, para que os resultados das avaliações externas cumpram a função de 

melhorar a qualidade da educação, sem aumentar a distorção e a desigualdade, a escola e suas 

especificidades necessitam ser consideradas. Deste modo, é necessário compartilhar os 

resultados com a sociedade e comunidade educativa para fomentar discussões abrangentes e 

discussões in loco com vista a solucionar problemas pontuais de determinada escola e 

comunidade. Além das discussões e estudos acerca dos resultados, cabe ao Estado 

disponibilizar os recursos necessários para a instituição melhorar a qualidade de ensino.  

A seguir, encontra-se a análise dos propósitos do sistema de avaliação externa e 

como suas matrizes de referência foram concebidas.  

 

 

3.2.1 A legalidade do sistema avaliativo nacional 

 

O direito à educação está expresso na CF (1988) e assegurado como direito social 

por ter papel central na formação do indivíduo e, “[...] indispensável ao desenvolvimento e ao 

exercício dos demais direitos” (RANIERI, 2009, p.06).  

O governo, ao longo das décadas, suplanta políticas públicas aligeiradas nos 

resultados das avaliações externas e nos censos. Utiliza o IDEB como condutor de política 

pública para melhorar a qualidade da educação. O IDEB é a ferramenta para o 

acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

para a educação básica. O PDE estabelece, como meta, que em 2022 o IDEB do Brasil seja 

6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável aos países 

desenvolvidos. O Brasil apesar de melhorar os índices educacionais, ainda patina na melhora 

consistente da qualidade educacional.  

                                                 
18Os conteúdos curriculares até 2017 eram dispostos nos Parâmetros Curriculares e nas Orientações 

Curriculares, a partir de 2018, os componentes curriculares do Fundamental estão compilados na Base 

Nacional Comum Curricular, este documento não descaracteriza os demais, contudo está embasado no 

ensino que privilegia as competências e habilidades do estudante (BNCC, BRASIL, 2017).    
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Em relação ao PNE (2011-2021), Dourado (2010) nos esclarece que o normativo 

apresenta 20 metas concernentes ao acesso, à valorização dos profissionais, à gestão 

democrática, à avaliação, as diversidades e ao financiamento da educação. Em relação à 

avaliação, a Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010) aprovou criar o sistema de 

avaliação da educação básica sem ter apenas o IDEB como parâmetro de avaliação da 

educação básica.  

  

O Plano Nacional de Educação (2001-2010) resultou de intensa disputa no 

Congresso Nacional em torno de duas propostas de plano, envolvendo a 

sociedade civil e a sociedade política. Os dois projetos de PNE (a proposta 

da sociedade brasileira e a do Executivo) explicitavam perspectivas políticas 

e educacionais distintas, bem como diferentes prioridades. Após intensos 

debates entre os parlamentares, inclusive com audiências públicas, 

obtiveram hegemonia a proposta governamental. (DOURADO, 2010, p. 

679). 

 

Nas diretrizes para o Ensino Fundamental, o PNE reafirma a necessidade de 

consolidar e aperfeiçoar o Censo Escolar e o SAEB e de criar sistemas complementares nos 

estados e municípios, explicitando, dentre seus objetivos e suas metas, a necessidade de 

articular as atuais funções de supervisão e inspeção no sistema de avaliação, bem como a 

importância de:  

 

Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos, 

mediante a implantação, em todos os sistemas de ensino, de um programa de 

monitoramento que utilize os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica e dos sistemas de avaliação dos estados e municípios 

que venham a ser desenvolvidos (BRASIL, 2001). 

 

A própria avaliação do PNE (BRASIL, 2001) “deve valer-se de [...] dados e 

análises qualitativas e quantitativas fornecidos pelo sistema de avaliação já operado pelo 

Ministério da Educação”. Os destaques mencionados demonstram que por meio do PNE 

efetivado na década de 2000, as avaliações externas são usadas como mecanismo de controle 

de resultados e estimula aos municípios e estados criarem as suas próprias formas de avaliar, 

além de utilizar o banco de dados do MEC.  

O PNE (2014-2024) reitera algumas metas do anterior, por compreender a 

importância destas em prol da educação de qualidade, a partir de 2019 a educação infantil 

também será avaliada pelo SAEB, de acordo com a estratégia 1.6:  

 

 



52 

 

[...] implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da 

educação infantil, a ser realizados a cada dois anos, com base em parâmetros 

nacionais de qualidade, a fim de aferir à infraestrutura física, o quadro de 

pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes (CONAE, 2014, p.32). 

 

O PNE coaduna com as demais leis, que em suas prerrogativas oferecem educação 

gratuita e de qualidade a toda população, reafirma ainda a importância de utilizar a avaliação 

como instrumento de coleta de dados, para que o Estado atue realmente nas soluções dos 

problemas para diminuir as desigualdades de oportunidades.   

 

 

3.3 Os propósitos do sistema de avaliação da Educação Básica 

 

As Leis de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN, 1996), em seu art. 

9º, oficializa procedimentos de avaliação externa com o objetivo de cobrar e fazer cumprir os 

dispositivos legais. À União deve assegurar um “[...] processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas 

de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. No 

artigo 87º, reafirma-se o papel da avaliação exigindo sua universalização. “Cada Município e, 

supletivamente, o Estado e a União, deverá: [...] IV - integrar todos os estabelecimentos de 

ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar”. 

(BRASIL, 1996). 

Embora o SAEB tenha sido criado um ano antes da LDBEN 9394/96, ele atua 

para avaliar a qualidade da educação, conforme prediz a referida lei. Neste viés, desde as suas 

primeiras edições constata-se que o nível de proficiência dos alunos avançou, porém ainda 

está aquém do esperado (conforme exposto no Gráfico 1, no item 3.3.1). Este 

acompanhamento tem por objetivo de propugnar reflexões acerca dos métodos de ensino 

auferidos no país. Outro dado relevante é a distorção idade/série ainda acentuada, que pode ter 

como causa primária a evasão (e posterior retorno); a repetência ou a falta de acesso à escola.  

O quadro geral para as políticas públicas envolve duas dimensões, adotadas para 

esta pesquisa, a primeira com foco na ação e é compreendido em “uma combinação específica 

de leis, de atribuições de créditos, de administrações e de pessoal voltados à realização de um 

conjunto de objetivos mais ou menos claramente definidos”, e a outra com foco no sentido, 

compreendida na mobilização de “[...] elementos de valor e de conhecimento, assim como 

instrumentos de ação particulares, com o fim de realizar objetivos construídos pelas trocas 
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entre os atores públicos e privados” (MULLER; SUREL, 2004, p. 18-19).  

Criado pelo INEP em 2007, o IDEB sintetiza em um único indicador dois 

conceitos importantes para aferir a qualidade do ensino no país: fluxo - representa a taxa de 

aprovação dos alunos; aprendizado - corresponde ao resultado dos estudantes no SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica), analisado pela Prova Brasil. 

Aos resultados do SAEB está atrelado o apoio técnico e financeiro da União 

(verbas destinadas para a formação contínua do educador, compra de insumos diversos, 

conservação de prédios, etc.) dado aos municípios e estados cujo desempenho está abaixo do 

esperado, salvaguardado o cumprimento das metas estabelecidas.  

Os questionários da PB são viabilizados para coletar informações sobre aspectos 

da vida escolar, do nível socioeconômico, do capital social e cultural dos alunos. Professores 

de Língua Portuguesa, de Matemática e diretores das escolas respondem igualmente 

questionários para que o MEC/INEP tenha acesso às informações sobre a formação 

profissional dos funcionários da escola; informações sobre as práticas pedagógicas; 

informações sobre o nível socioeconômico e cultural, estilos de liderança e formas de gestão. 

Além disso, o aplicador externo preenche também um questionário que coleta 

informações sobre a infraestrutura, segurança e condições dos recursos pedagógicos 

disponíveis nas escolas participantes.  

 

Esse levantamento permite a realização de estudos para identificar fatores 

que podem estar associados ao desempenho dos alunos, de forma a subsidiar 

tanto o trabalho do professor quanto o dos gestores na formulação de ações e 

políticas com vistas à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem 

dos alunos (BRASIL, 2017, p. 17).  

 

O preenchimento dos questionários oferece informações para contextualizar o 

resultado dos testes (analisam-se os desafios e problemas enfrentados por cada unidade 

escolar). A partir de 2013, o boletim da PB apresenta essas informações em duas seções: A 1ª 

seção é o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) – que possibilita situar o público 

atendido pela escola em um estrato ou nível social, aponta o padrão de vida referente a cada 

um desses estratos. O indicador é calculado com base no nível escolar dos pais e na posse de 

bens da família dos estudantes. A 2ª seção analisa o perfil de escolas similares, cada unidade 

escolar pode observar seus resultados efetuando comparações em um grupo com 

características semelhantes, ou seja, “[...] que pertencem à mesma microrregião geográfica e à 

mesma localização (urbana e rural) e cujos valores absolutos do INSE se aproximam” 

(BRASIL, 2017, p. 23).  
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Os dados coletados pelos questionários são disponibilizados no site do INEP (e 

em outros sítios) para que gestores, pesquisadores, instituições e interessados na área da 

educação possam realizar diagnósticos, estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento e a 

proposição de ações no âmbito das escolas e das redes de ensino. Em 2015, o ministro da 

Educação, à época, Renato Janine Ribeiro divulgou a plataforma denominada – Devolutivas 

Pedagógicas – destinada aos docentes e gestores escolares. Nela, apresentam-se comentários e 

explicações sobre o método de elaboração das provas, para estimular os docentes a apropriar-

se dos resultados e explorá-los em atividades pedagógicas19.   

Destarte, a relevância das informações e do modo como estas serão apresentadas e 

operadas tendem a seguir um padrão (estabelecido), por isso, a imagem instituída pelos 

indicadores, apesar de sinalizar erros, acertos e distorções, deve ser analisada como “fruto de 

uma construção social que tem por finalidade representar o mundo sob o ponto de vista de seu 

produtor [...]”. (BESSON, 1995, p. 20). 

Por isso, reitera-se a importância da escola, internamente, discutir seus resultados 

e, desse modo, expandir o seu ângulo de observação, elencando os resultados a outras 

informações (também importantes) vivenciadas no cotidiano. Ao analisar os resultados da 

unidade escolar ou de uma região, há que se considerarem os muitos desdobramentos que 

culmina a nota final e, neste contexto, a GE, professores, comunidade e demais especialistas 

na área não podem considerar o resultado da prova externa sem analisar o processo – atentar-

se aos contextos de produção e reprodução dos saberes escolares, somente, é negar a 

importância que a participação da comunidade e da família tem nos processos escolares; é 

negar, ainda, que a aprendizagem ocorre de forma multiletrada (e que deve partir da cultura de 

referência do aluno); além disso, desconsidera qualquer progresso efetuado ao longo do 

processo, mesmo que não seja refletido na nota do IDEB.  

 

Os desempenhos cognitivos do sujeito não são [...] independentes das 

condições sociais nas quais elas são realizadas. De um lado, as atribuições 

sociais de valor – que correspondem a um fenômeno de categorização – 

determinam, em parte, o êxito ou o fracasso. De outro, as situações de 

visibilidade social acentuam o peso dos fatores sociais. Assim, são 

evidenciados dois fatos fundamentais. A importância, para o aluno, do 

contexto social da avaliação, mas também impacto desta sobre o futuro do 

aluno (HADJI, 1994, p.37).   

 

                                                 
19 Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/devolutivas-pedagogicas. Acesso em: 20 mai. 2018.  
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Imperativo considerar, também, os impactos das desigualdades sociais e regionais 

nas práticas educativas, bem como os contextos culturais de referência, além da:  

 

[...] qualificação, os salários e a carreira dos/das professores/as; as condições 

físicas e equipamentos das instituições educativas; o tempo diário de 

permanência do/da estudante na instituição; a gestão democrática; os 

projetos político-pedagógicos e planos de desenvolvimento institucionais 

construídos coletivamente; o atendimento extra turno aos/às estudantes; e o 

número de estudantes por professor/a na educação em todos os níveis, etapas 

e modalidades, nas esferas pública ou privada (CONAE, 2014, p. 60). 

 

Em âmbito nacional, para melhorar a qualidade da educação e tentar suprir as 

demandas de cada unidade, com base nos dados do SAEB e no Censo Escolar, o MEC 

promove ações e programas voltados às melhorias de infraestrutura dos prédios escolares; à 

aquisição ou conservação dos equipamentos da escola; à mobilidade adequada; à promoção da 

formação contínua do profissional da educação, além dos programas que repassam dinheiro 

diretamente para a escola.  

Verificar como os estados e municípios utilizam os recursos provindos da União é 

de extrema importância para evitar o uso indevido dos mesmos (sejam estes financeiros ou 

não). Em um país, em que a gestão é ineficaz e a corrupção é pauta constante nos noticiários, 

torna-se imperativo que os órgãos de controle20 consigam atuar e apurar como os recursos são 

de fato utilizados.  

O MEC necessita melhorar sua interação entre política educacional e os diferentes 

campos da ciência, da cultura, da cidadania e da ética, para ir além do caráter utilitarista. O 

Estado tem o poder de mediar ações que catalisam “[...] as demandas das áreas científicas e 

econômicas, da comunidade educacional e das famílias para conduzi-las ao encontro de um 

projeto educacional que contemple todas as dimensões do conhecimento humano”. Assim, 

conseguirá superar as dificuldades que permeiam a educação (que são muitas, pois abrangem 

o campo orçamentário, gestacional, cultural e pedagógico).  “Enfim, espera-se que o Estado 

cumpra sua função mais genuína, a de preparar os profissionais da escola para que possam 

agir como sujeitos centrais no processo de construção de um projeto educacional de 

qualidade” (FONSECA, 2009, p. 173). A seguir, destacaremos os resultados da PB e sua 

matriz de referência.  

                                                 
20 De acordo com Ungaro (2014, p. 06), os órgãos de controle interno buscam “realçar o protagonismo 

do Controle Interno em um novo modelo de atuação estatal, centrado na responsabilidade com os 

recursos públicos, na intolerância com a corrupção, na promoção da transparência e na 

profissionalização da gestão do Estado”. São, portanto, importantes para fiscalizar e diminuir o mau 

uso da máquina pública. 
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3. 3.1 Os resultados da prova Brasil e a sua matriz de referência  

 

A Prova Brasil procura avaliar o aprendizado realizado ao longo do percurso 

escolar do alunado, ela é aferida a cada dois anos e avalia as habilidades relativas aos anos 

anteriores, ao que o aluno está matriculado e também questões relativas aos anos posteriores. 

O conjunto dessas habilidades é organizado em competências. As competências analisadas na 

PB são referentes aos processos de leitura, escrita e lógico-matemáticas e são convertidas em 

descritores, conforme os quadros 4 e 5 (anexo A e B). 

Em relação à matriz de referência, é notório salientar que, em 1997, a criação 

deste documento passou por uma reformulação. Foi realizada uma consulta pública sobre os 

conteúdos praticados nas escolas de ensino Fundamental e Médio, incorporando a análise de 

professores, pesquisadores e especialistas sobre a produção científica em cada área para ser 

objeto de avaliação escolar. Em 2001, em seu sexto ciclo, as matrizes de referência foram 

atualizadas em razão da ampla disseminação, pelo MEC, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Para essa atualização, foi feita uma ampla consulta, repetindo-se o 

procedimento usado em 1997 (BRASIL, 2018).   

Para 2019, todas as avaliações externas (Educação básica) serão identificadas 

como SAEB (a Prova Brasil, as siglas ANA e ANRESC não serão mais usadas). Haverá 

mudanças nos questionários e plataformas do SAEB, além da revisão das matrizes de 

avaliação (o INEP deverá validar, ainda em 2018, as matrizes de referência de Linguagens, 

Matemática e Ciências considerando a Base Nacional Comum Curricular - BNCC). “O novo 

SAEB moderniza a sua arquitetura para acoplar aos resultados de desempenho dos alunos 

uma análise dos fatores associados a esse desempenho”, afirma Maria Inês Fini, presidente do 

INEP (2018). "Estas mudanças estão dentro do compasso da avaliação educacional do cenário 

mundial. Além deste aspecto, o novo SAEB ampliará a produção de evidências, o que impacta 

diretamente em uma gestão com melhor planejamento", disse o ministro da Educação, 

Rossieli Soares (2018) durante a coletiva que anunciou as alterações21.  

Com a nova base curricular a Resolução CNE nº 2, de 22 de dezembro de 2017 – 

BNCC Art. 12 – ressalta que: 

 

[...] para atender o disposto no inciso I do artigo 32 da LDB, no primeiro e 

                                                 
21Informações extraídas das entrevistas feitas pela Revista Nova Escola à Maria Inês Fini (presidente 

do INEP) e ao Rossieli Soares (ministro da educação). Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/11907/avaliacao-nacional-de-alfabetizacao-e-prova-brasil-sofrem-

alteracoes-em-2019. Acesso em: 01 jul. 2018.  
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no segundo ano do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, de modo que se garanta aos estudantes a apropriação do 

sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com 

complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, e o desenvolvimento 

da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem 

como o significado e uso das quatro operações matemáticas. 

 

 Por conseguinte, a aplicação dos testes passa a ser mediada por um aplicador de 

perfil especializado, semelhante ao do professor de 2º ano do Ensino Fundamental.  

A PB é constituída por questões de múltipla escola, com quatro alternativas. As 

questões possuem graus de complexidade distintos (fácil, média e difícil) – as respostas 

corretas são classificadas como descritores e as incorretas como destratores.  Há, na área de 

LP, 18 descritores avaliados e na área de MAT 29 descritores avaliados. “O descritor é uma 

associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que 

traduzem certas competências e habilidades” (BRASIL, 2008, p. 18). Além de avaliar os 

descritores, o SAEB ao compor a nota do IDEB considera a distorção idade/série da unidade 

escolar, diminuindo a sua nota conforme o número de reprovações ou evasão escolar. 

Conforme o gráfico 1, temos o panorama de reprovações de 2006 até 2016.  

 

Gráfico 1 – Distorção idade/série no Brasil até 2016 

 
                 Fonte: Inep/Mec, 2016. 

 

A distorção idade/série, em 2016, atingiu 12% após sucessivas quedas, haja vista 

que em 2006 o nível de reprovação era maior que 20%. Esta porcentagem ainda é expressiva 

ao considerar que a cada 100 alunos 12 estão fora da série/ano dois anos ou mais. O resultado 

do IDEB e o Censo Escolar de 2017 apontam que a cultura da reprovação persiste e é 
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defendida por alguns docentes, por alguns setores midiáticos e por algumas famílias22. É 

notório que somente a escola e docente não conseguirão sozinhas mudar um mecanismo tão 

enraizado.  

Os docentes e as escolas não inventaram a reprovação desses coletivos, 

apenas introjetaram e reproduziram a cultura social e política que, por 

séculos, vem reprovando e segregando esses coletivos populares. A quase 

universalização da escolarização fundamental não significou a sua 

democratização porque os avanços políticos continuam convivendo com 

processos retrógrados de segregação e seletividade social. Neste avanço 

limitado da cultura democrática, [...], sobretudo público, continue apegado a 

velhos processos de seletividade, segregação e retenção dos setores 

populares. Em nossa cultura política o povo não será incluído enquanto não 

provar que é bom de bola, na escola e no trabalho. Quando a escola tenta se 

libertar dessa função segregadora, a sociedade reage lembrando aos docentes 

que essa é sua função social, segregar, reprovar (ARROYO, 200423).  

 

A cultura da reprovação-repetência demonstra que mudanças atitudinais são mais 

complexas de se operar, já que alguns docentes continuam a ministrar suas aulas com base em 

conhecimentos e experiências datadas de décadas anteriores. A formação contínua, neste 

contexto, é de suma importância para possibilitar novas reflexões acerca dessas temáticas, ela 

oferece subsídios para que o docente consiga (re) significar às práxis pedagógicas e 

reformulá-la sempre que necessário. A GE, também, é importante, pois conseguirá analisar 

com o docente o caso de cada aluno, tecendo arguições acerca da reprovação e quais são as 

consequências para o estudante. Além de refletir quais mudanças é necessário para ensinar e 

garantir de fato que o aluno aprenda, respeitando o tempo e limite de cada um.   

A correção do fluxo escolar no país, ainda, é complexa e, por isso, deve constar 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, para que se garantam ações, ao longo do ano 

letivo, que diminuam drasticamente a reprovação. Em contrapartida, ressaltamos que a 

aprovação automática pode ser igualmente desastrosa para a educação, pois retira do 

estudante o direito à educação de qualidade e aos processos eficazes de aprendizagem. O 

estudante que prossegue sua vida acadêmica com defasagens e dúvidas, dificilmente, 

conseguirá acompanhar os anos/séries posteriores, ou este aluno abandonará a escola ou 

receberá um diploma sem de fato ter aprendido (daí o índice de alfabetismo funcional 

                                                 
22Afirmação de Maria Helena Guimarães Castro, em entrevista, ao Correio Brasiliense (30/01/2018). 

Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/ensino_educacaobasica/2018/01/31/ens

ino_educacaobasica_interna,656887/mec-divulga-pesquisa-sobre-censo-escolar-da-educacao-

basica.shtml. Acesso em: 21 mai. 2018. 
23 Miguel Arroyo (30/01/2018). Disponível em: http://stellabortoni.com.br/index.php/artigos/1077-miguil-

aaaoyo-iibati-a-iultuaa-ia-aipiteoiia. Acesso em: 21 mai. 2018. 
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divulgar que a cada 10 brasileiros, 4 têm conhecimentos elementares em leitura e escrita).  

Logo, nem reprovação ou aprovação automática são soluções para a educação 

nacional. O investimento no profissional da educação faz-se necessário para que este possa 

aplicar estratégias pedagógicas que permitem ao estudante aprender. Neste viés, os programas 

voltados à formação docente são importantes e estão expressos na LDBEN (1996) como 

direito à profissão docente. Além disso, programas que viabilizam a permanência da criança 

na escola são importantes.  

 

O índice do IDEB é comparável nacionalmente e expressa em valores os 

resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo. A 

combinação de ambos tem também o mérito de equilibrar as duas 

dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados 

de melhor qualidade no SAEB ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, 

indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema 

apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações 

indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema (BRASIL, 2017).  

 

Além de analisar a distorção idade/série, o SAEB analisa a proficiência do 

estudante por meio da Prova Brasil que possui quatro níveis de aprendizagem: Avançado – 

alunos que superam as expectativas de aprendizado. Proficiente – alunos que estão no nível 

adequado de aprendizagem. Básico – alunos que estão abaixo do esperado. Insuficiente – 

alunos que não possuem quase nenhum aprendizado. O resultado do aluno é apresentado em 

pontos em uma escala (conforme expresso no Anexo B) (BRASIL, 2017).  

Em relação aos dados obtidos para a análise em âmbito nacional, o gráfico 2, 

demonstra a evolução dos estudantes de 2005 a 2015:  

        

Gráfico 2 – Panorama nacional da educação de 2005 – 2015 

 
               Fonte: MEC/INEP (2016)  
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De acordo com o gráfico 2, ao longo dos anos a educação básica apresenta 

melhora nos índices que compõe o SAEB (nota da PB e distorção idade série). Nota-se que 

em 2005, nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) a nota média do país era de 

3,5, em 2015, a nota média do país alcançou 5,5. Os anos finais do ensino fundamental (6º ao 

9º ano) também obtiveram melhora nos resultados de 3,5, em 2005, passou a 4,5, em 2015. O 

Ensino Médio praticamente estagnou, pois em 2005 a nota média era de 3,4 e dez anos depois, 

3,7. A meta no PNE (2014-2024) é que a nota média do IDEB do país seja no mínimo 6,0. 

Em relação aos dados obtidos para a análise em âmbito estadual, o gráfico 3, 

demonstra a evolução dos estudantes de 2005 a 2015:  

 

Gráfico 3 – Panorama do Estado de São Paulo da educação de 2005 – 2015 

 
           Fonte: MEC/INEP (2016) 

 

De acordo com o gráfico 3, o Estado de São Paulo ao longo dos anos, apresenta 

melhora nos índices que compõe o SAEB. O gráfico demonstra que em 2005, nos anos 

iniciais do ensino fundamental a nota média do estado era de 4,7, e em 2015, a nota média 

alcançou 6,4. Os anos finais do ensino fundamental também obtiveram melhora nos 

resultados, de 4,2, em 2005, passou a 6,4, em 2015. O Ensino Médio, em 2005, a nota média 

no estado era de 4,2 e em 2015, 5,0.  

Ao compararmos as notas do Estado de São Paulo às notas do país, desde 2005 o 

desempenho dos estudantes no estado é melhor. Na contramão, temos as notas da região 

Nordeste, sempre inferiores à nota média do país, com exceção dos anos iniciais que, em 

2015, alcançou a nota 4,8. O mesmo ocorre com a região Norte que, em 2015, atingiu 4,7 nos 

anos iniciais.  

Em relação à proficiência em Língua Portuguesa, em 2015, no Brasil, 50% dos 

estudantes está no nível adequado de aprendizagem na competência de leitura e interpretação 

de textos até o 5° ano nas redes estaduais de ensino. Em relação à proficiência em 
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Matemática, em 2015, no Brasil, 47% dos estudantes está no nível adequado de 

aprendizagem na competência de resolução de problemas até o 5° ano nas redes estaduais de 

ensino (dos 480.467 alunos, 279.385 demonstraram o aprendizado adequado).  

Em relação à proficiência em LP, em 2015, no Brasil, 30% dos estudantes, que 

fizeram a prova, está no nível adequado de aprendizagem na competência de leitura e 

interpretação de textos até o 9° ano nas redes estaduais de ensino. Em relação à proficiência 

em MAT, em 2015, no Brasil, 14% dos estudantes, que fizeram a prova, está no nível 

adequado de aprendizagem na competência de resolução de problemas até o 9° ano nas 

redes estaduais de ensino (dos 1.305.566 alunos, 397.145 demonstraram o aprendizado 

adequado). 

O nível de proficiência adequado é preocupante tanto nos anos iniciais quanto nos 

anos finais, sobretudo à proficiência de MAT nos anos iniciais e finais, em que os índices são 

extremamente baixos. No estado de São Paulo, os índices não são melhores, 15% estão no 

nível adequado em MAT nos anos finais e 33% estão no nível adequado em LP.  

É possível notar a importância dos resultados para mapear a educação no Brasil, 

demostrando o quanto ainda é necessário fazer para consolidar uma educação equitativa e de 

qualidade.  Os objetivos do SAEB só serão alcançados de forma plena quando os resultados 

da PB forem analisados dentro de um conjunto de situações e, para isso, as discussões dentro 

das escolas com a participação da comunidade e estudantes é fundamental, assim os processos 

educativos serão delineados não para melhorar a posição do ranking em que está à escola ou 

tão somente melhorar a sua nota, será promovida ações que de fato consigam mudar o 

contexto interno da escola e suas práticas educativas, fomentando melhoria na educação 

ofertada.  

Em relação aos descritores avaliados, a GE não deve desconsiderar o contexto em 

que eles se dão, para não cometer o equívoco de homogeneizar o currículo24, elevando os 

componentes de LP e MAT em detrimento dos outros, como se estes fossem mais 

importantes, já que são avaliados nos testes. Neste viés, há uma forte tendência de modular as 

aulas para treinar o alunado para os testes, descaracterizando os processos de aprendizagem 

em que o aluno é o protagonista. Quando esta prática ocorre, a GE fortalece a retórica de 

prova como elemento classificatório e seletivo, em detrimento da concepção formativa. 

 

                                                 
24O currículo não é apenas um rol de conteúdo, de disciplinas, mas é, sobretudo, um todo preocupado 

para além destes saberes, muitas vezes, isolado do mundo em que cada aluno e professor vivem. “O 

currículo deve expressar e oportunizar a relação entre a construção do conhecimento e sua reflexão 

com a realidade” (PERRENOUD, 1999b, p.32). 
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Em consequência, lamentavelmente, a restrição da concepção de avaliação 

da aprendizagem à medida de desempenho do aluno tende a ter acolhimento 

no contexto escolar, abrigando, inclusive, a ideia de repetência como uma 

medida apropriada a um sistema educacional que se pretenda de qualidade, 

admitindo-se a seletividade e a exclusão como inerentes à dinâmica escolar e 

social (SOUSA, 2014, p. 415). 

 

Para evitar tais distorções e permitir que a PB efetue de fato, o papel de contribuir 

para a melhora sistêmica da educação, é notório que sua construção (desde suas matrizes e 

referências, bem como o alinhamento em seus questionários) seja alicerçada em proposições 

que consideram,  

 

A “educação de qualidade” como aquela que contribui com a formação dos 

estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e políticos, 

para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, tornando-se, assim, 

uma qualidade referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de qualidade 

está intimamente ligado à transformação da realidade (CONAE, 2014, p.58).  
 

Notório salientar que Casassus (2009) alerta-nos para não confundirmos 

pontuação obtida pelo IDEB com qualidade de educação, o autor menciona que é um 

equívoco “[...] equiparar a pontuação obtida com o objetivo de alcançar uma educação de 

qualidade”, já que a educação de qualidade está intrinsecamente relacionada à “capacidade 

que a instituição escolar tem para facilitar que as pessoas se transformem em melhores 

pessoas, que a sociedade se transforme em melhor sociedade. É uma atividade de 

conhecimento transformador” (CASASSUS, 2009, p.74).  

Não obstante, é necessário que a avaliação externa considere os fatores que 

viabilizam as aprendizagens (dentro e fora da escola), embasado em uma concepção formativa 

e inclusiva, que considere as mais diversas propostas de aprender e que considere as 

características únicas de quem aprende. Desse modo, a evolução do rendimento/desempenho 

escolar será a consequência, haja vista que a escola tem a responsabilidade de dar autonomia e 

gerir processos educativos que possibilitam a reflexão crítica e participativa do alunado.  
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4 PERCURSO METODOLÓGIO 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico utilizado para a coleta de dados, 

por meio de questionários aplicados com os professores e equipe gestora da unidade escolar 

pesquisada, relacionando-os com os autores utilizados nos capítulos anteriores desta 

dissertação e de outros que fundamentam as categorias que se manifestaram no decorrer das 

análises, além dos documentos oficiais, teses, dissertações e artigos encontrados sobre o 

objeto pesquisado. Será abordado o percurso do estudo de caso, destacando os procedimentos 

de coleta e de análise, bem como o universo de pesquisa e os sujeitos de pesquisa.  

 

 

4.1 Natureza da pesquisa 

 

Este estudo contempla a abordagem qualitativa, por permitir a observação de 

modo amplo do fenômeno de estudo. Adotamos a aplicação de análise de estudo de caso, pois 

conforme retrata Yin (2001, p.13):  

 

[...] A essência do estudo de caso vai além das pesquisas qualitativas e 

etnográficas, muito embora possa haver sobreposições com as últimas duas. 

Dessa forma, as características verdadeiramente distinguíveis do método de 

estudo de caso, ao longo de todas as fases da pesquisa - definição do 

problema, delineamento da pesquisa, coleta de dados, análise de dados e 

composição e apresentação dos resultados -, são os assuntos tratados. 

 

A pesquisa (de caráter exploratório) tem o objetivo de pesquisar o perfil e as 

opiniões dos educadores, bem como a relação estabelecida entre eles e o universo de pesquisa. 

Os estudos exploratórios visam a aumentar a compreensão sobre o fenômeno de estudo. São 

bastante alinhados com a técnica de obtenção de dados (neste caso, os questionários) na 

medida em que o levantamento reúne um amplo conjunto de informações que servem para 

ampliar o conhecimento acerca do objeto de estudo (CRESWELL, 2007). 

O questionário foi elaborado de acordo com as considerações de Yin (2001, p. 

25), com questões de “[...] fundamento lógico justificável para se conduzir um estudo 

exploratório, tendo como objetivo o desenvolvimento de hipóteses e proposições pertinentes a 

inquirições adicionais”. Este estudo adota uma abordagem dedutiva, ao observar um grupo de 

educadores e sua relação com a qualidade de educação da unidade escolar, para assim, 

analisar as relações gerais entre as práxis pedagógicas e as mudanças necessárias na unidade 
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escolar. Isto porque, o método dedutivo, parte da observação de um aspecto geral para se 

estabelecer a compreensão daquilo que é particular – neste caso, parte dos resultados da Prova 

Brasil para explorar aspectos próprios da realidade da unidade escolar (DALFOVO; LANA; 

SILVEIRA, 2008; SEVERINO, 2007).  

A seguir relataremos os procedimentos de coleta de dados, fundamentais para a 

pesquisa. Para tanto, realizou-se a investigação das características dos sujeitos de pesquisa e 

do universo de pesquisa, com exploração em documentos referentes à unidade escolar e aos 

educadores. Os questionários foram compostos com questões abertas e fechadas para ampliar 

as opiniões manifestadas pelos sujeitos da pesquisa. 

 

 

4.2 Instrumentos e coleta de dados 

 

A coleta de dados deu-se por três procedimentos: 

Procedimento i) levantamento documental: análise em documentos oficiais do 

MEC (CF, LDBEN, PNE, etc.) e da Secretaria de Educação de Santo André (Regimento 

Escolar, 2016 e outros) pertinentes à educação e ao PPP da Unidade Escolar, com o objetivo 

de entender a estrutura educacional da cidade, que pertence ao grupo de cidade Educadora25. 

Segundo Severino (2007, p 122), “[...] no caso da pesquisa documental, tem-se como fonte 

documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo de 

outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais”. 

A análise documental é importante, nesta pesquisa, para situar os pressupostos de 

contextualização da unidade escolar e os sujeitos de pesquisa.  

Procedimento ii) a observação in loco, que ocorreu em março de 2018 na unidade 

escolar (universo da pesquisa), com o objetivo de conhecer e entender o dia a dia da escola e 

sua organização. Além de conhecer os sujeitos da pesquisa em ação (sala de aula).  

Procedimento iii) dois questionários (apêndice C e D - um para a equipe gestora e 

outro para a equipe docente), após explicação dos propósitos deste estudo, os interessados 

assinaram o termo de consentimento (apêndice A e B), em seguida, os questionários foram 

distribuídos para a coleta dos dados (Apêndice C e Apêndice D). A pesquisa ocorreu com 11 

                                                 
25“O Programa Cidades Educadoras é uma iniciativa da Associação Cidade Escola Aprendiz que 

desenvolve ações estratégicas para o fortalecimento dessa agenda no Brasil. Por meio de projetos e 

experiências voltados à integração entre comunidades, escolas e território, o programa fomenta a 

constituição de cidades orientadas para o desenvolvimento integral dos sujeitos”. Disponível em: 

https://cidadeseducadoras.org.br/quem-somos/. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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professores (Ensino Fundamental - anos iniciais) e equipe gestora (diretora, vice-diretora e 

coordenadora).  

 

 

4.3 Universo de pesquisa 

 

A rede de ensino municipal de Santo André é composta por 51 Escolas 

Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (EMEIF’S). A rede pública oferece 

educação escolar nas etapas – educação infantil (creches – 0 a 3 anos), ensino infantil – (4 a 5 

anos) e fundamental (6 a 10 anos), além da educação para jovens e adultos (EJA) oferecida 

nas EMEIEFs26. 

Há diversas instituições de ensino superior particular, que oferecem cursos de 

graduação e pós-graduação em diversas áreas. Em 2004, foi instalado o campus da 

Universidade Federal do ABC (UFABC).  

Atualmente, a Secretaria de Educação do Município atende, de modo abrangente, 

desde bebês com 4 meses até os alunos da EJA, por isso está dividida em dois setores: 

o Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental (DEIEF) e o Departamento de 

Educação de Jovens e Adultos (DEJA). Até o final da década de 1980, as escolas da rede 

atendiam só o público que compreende a demanda da educação básica, restringindo o 

atendimento à educação infantil, com a criação do FUNDEF, a rede ampliou a oferta 

gradualmente para atender as crianças do Fundamental (anos iniciais). Para adequar-se ao 

PNE, a rede amplia de modo gradual o atendimento da educação infantil de zero a cinco anos, 

tanto quanto das crianças de seis a dez anos. 

No que tange aos espaços escolares, a Secretaria de Educação preceitua que estes 

sejam multidisciplinares, democráticos, emancipatórios e inclusivos. De acordo com o 

Anuário 2015 de Santo André (2016, p. 15), o ensino na cidade visa a “[...] tornar a escola um 

lugar de conversa, curiosidade, troca, dúvidas, perguntas, experimentação e construção de 

conhecimentos e não apenas de reprodução de informações e procedimentos de negação das 

experiências dos estudantes”. 

 Neste contexto, as ações promovidas em sala de aula, via planejamento, devem 

propiciar aos sujeitos desafios que promovam a construção crítica/reflexiva da leitura de 

mundo e do entorno da escola, partindo assim, da cultura de referência da criança, levando em 

                                                 
26 Informações extraídas do Anuário de Santo André (2016, p. 104). 
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consideração seus conhecimentos prévios e seus contextos cotidianos. 

Em relação às matrículas, 18.157 estavam matriculadas, no ensino Fundamental 

em 2015. A nota oficial no Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB), para a 

maioria das escolas da rede Municipal é 6,2, (está acima da média nacional que é 4,5), 

conforme Tabela 1:  

 

Tabela 1 – IDEB do município de Santo André 

Município de 

Santo André  

IDEB 

Observado  

Metas 

projetadas 

2006 4,8 sem registro 

2007 4,9 4,8 

2009 5,1 5,4 

2011 5,4 5,5 

2013 5,6 5,8 

2015 5,9 6 

2017 6,4 6,3 

2019 sem registro 6,5 

2021 sem registro 6,5 

                                          Fonte: MEC/INEP (2017) 

 

Observa-se que o município ao longo dos anos, conforme demonstra a tabela 1, 

avança nos níveis de proficiência em LP e MAT (intrínsecos, somados ao fluxo escolar) além 

de reduzir a distorção idade/série aumentando a nota progressivamente no IDEB (o munícipio 

atende somente aos anos iniciais do Fundamental).  

Em 2015, a meta projetada era 6,0; a meta para 2017 está acima da média 

nacional, 6,3. Em relação ao Estado de São Paulo, o IDEB do município está 0,2 atrás do 

Estado (escolas do município 6,2 – escolas do estado 6,4). As escolas estaduais dentro do 

município atingiram nota 6,7.  

 

 

4.3.1 A unidade escolar pesquisada  

 

A escola eleita para a realização desta pesquisa atende a alunos com faixa etária 

que abrange dos 4 aos 10 anos de idade, com ciclos que iniciam desde a educação infantil até 

o 5º ano do Ensino Fundamental I.  

A unidade escolar dispõe de uma equipe gestora composta por 1 diretor, 1 vice-

diretor e 1 assistente pedagógico. A equipe gestora é formada por professoras concursadas, 

efetivas na rede municipal de Santo André, e que foram designadas pela secretaria de 

educação do município para assumir o cargo de função gratificada e compor a gestão da 



67 

 

escola. 

A equipe gestora é supervisionada e orientada por um membro (professor) 

denominado coordenador de serviços educacionais (CSE), também são cargos formados por 

professores efetivos da rede designados pela gestão regente do município a assumir essa 

função gratificada. Geralmente, são professores que já estiveram na gestão das unidades 

escolares em Santo André. Todas essas funções estão ligadas à Secretaria da Educação e aos 

secretários de educação.  

A equipe docente é composta por 26 professores entre Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação Física, Professores Substitutos e Professores da EJA. A unidade 

escolar atende, atualmente, 450 alunos, sendo 141 alunos da Educação Infantil (crianças de 4 

e 5 anos), 292 do Ensino Fundamental (crianças de 6 a 10 anos), desses alunos do ensino 

fundamental, 100 alunos são atendidos no programa Mais Saber27, em tempo integral e 17 

alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA I. 

A escola possui um prédio novo, em bom estado de conservação, com dez 

salas de aula, um laboratório de informática, uma quadra descoberta, dois parques infantis, 

um banheiros para funcionários, dois banheiros para alunos, um banheiro adaptado para 

deficiente e um banheiro para professores, uma cozinha equipada e com depósito, um 

pátio coberto, uma secretaria, uma sala dos professores, uma diretoria e uma sala de 

coordenação. Segundo a coordenadora, a escola necessita de um espaço para a 

brinquedoteca e uma quadra coberta. 

Próximo à unidade escolar, localiza-se a Fundação Santo André, universidade que 

oferece diversos cursos, como Engenharia, Medicina, Pedagogia, Administração, Ciências 

Contábeis, Relações Internacionais, Matemática e outros.  Esta instituição também atende a 

comunidade do Bairro Sacadura e bairros vizinhos com serviço médico gratuito.  Por meio de 

Secretaria de Educação da cidade de Santo André já foram encaminhados diversos alunos 

                                                 
27O programa Mais Saber é um programa semelhante ao programa federal Mais Educação, são oficinas 

das mais diversas áreas como: artes, atividades rítmicas, recreativas, arte musical, sustentabilidade e 

cidadania e valores, além de aulas de Língua Portuguesa e Matemática oferecida pela prefeitura de 

Santo André. O programa estende a permanência de alunos por duas horas diárias na escola, sendo 

duas turmas para os alunos da manhã (das 12h às 14h) e duas horas para os estudantes da tarde (das 

11h às 13h). As pessoas responsáveis pela execução do projeto são monitores formados por membros 

da comunidade local, selecionados pela Equipe Escolar e Conselho de Escola e recebem uma ajuda de 

custo para desenvolver o trabalho, com exceção das aulas de Língua Portuguesa e Matemática que são 

ministradas por professores da rede municipal de ensino com flexibilização de jornada (ampliação da 

carga horário passando de 30 horas para 40 horas semanais). 

Informações. Disponível em http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/11435-santo-

andre-lanca-programa-mais-saber-e-estende-permanencia-de-alunos-nas-escolas Acesso em: 16 nov. 

2018. 

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/11435-santo-andre-lanca-programa-mais-saber-e-estende-permanencia-de-alunos-nas-escolas
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/11435-santo-andre-lanca-programa-mais-saber-e-estende-permanencia-de-alunos-nas-escolas
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para triagem médica - avaliação multidisciplinar (CAEM). Desta universidade, recebemos 

estagiários do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), os quais 

estagiam em três salas, no 1º Ciclo, do Ensino Fundamental. 

Há um terreno vazio por onde passam oleodutos da Petrobrás, próximo a unidade 

escolar. Neste mesmo local, há depósitos para a coleta seletiva de lixo, além de um posto de 

recolhimento de resíduos domiciliares (móveis, por exemplo) instalado pelo SEMASA no 

início de 2011, o que contribuiu muito com a melhoria das condições de higiene e diminuição 

do lixo e ratos no local. 

O Córrego dos Meninos passa bem próximo à escola, o que traz, nos dias mais 

quentes, uma infestação de mosquitos muito incômoda, sobretudo para as crianças alérgicas. 

Quando chove, o mesmo acaba transbordando pelo bairro, provocando enchentes, alagando 

algumas ruas e residências de alunos (todavia, não alaga a escola). 

De acordo com o PPP (2018) da escola: “na avenida principal do bairro, sobretudo 

à noite, verifica-se indícios de prostituição e de uso de álcool e drogas ilícitas. Segundo relato 

de alguns moradores, o tráfico de drogas e a violência são uma constante no bairro”.  

Um olhar atento sobre as residências das imediações revela um grande contraste 

social - de um lado casas e sobrados bem-acabados, com toda infraestrutura e, de outro, casas 

mais simples, com tijolos à vista, sem reboque. Estes últimos são antigos barracos que foram 

substituídos por casas de alvenaria, em um projeto de reurbanização no bairro. 

De acordo com o PPP (2018), a escola é valorizada pelos pais e responsáveis 

legais das crianças que lá estudam, enquanto um lugar seguro para os alunos e um espaço de 

aprendizagem, a comunidade em relação à participação na vida escolar dos seus filhos 

subdividem-se: uma parte menor, bem atuante, crítica, questionadora e participativa; outra, 

apática, sem envolvimento.  

O gráfico 4, que descreve a evolução da escola em relação ao IDEB. 
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Gráfico 4 – Evolução do IDEB da EMEIEF pesquisada 

 
                      Fonte: MEC/INEP (2016) 

 

Nota-se, no gráfico 4, que a escola atingiu a meta proposta para 2015 (5,5), e tem 

progressão sistêmica ao longo da aplicação dos testes, em 2007 estava abaixo dos 4,0 pontos, 

e dá um salto em 2009 atingindo quase 5,0 pontos (continua abaixo da média municipal que é 

6,2) e, consequentemente, abaixo da média estadual (6,4). O fluxo série/idade está em três 

reprovações e/ou evasão a cada 100 alunos. Em relação à proficiência, dos 54 alunos que 

fizeram a avaliação em LP, no quinto ano, 29 demonstraram o aprendizado adequado (são 

aqueles que estão nos níveis - proficientes e avançado).  

Todavia, há 25 alunos abaixo do esperado (estão no nível básico ou insuficiente). 

Todos os registros como a adequação de nível e a separação dos níveis são feitas e analisadas 

segundo as regras do IDEB, logo, a escola ao receber seus resultados, os recebe assim, 

conforme o gráfico 5, contudo, é perceptível a porcentagem de cada aluno no descritivo do 

gráfico28:  

Gráfico 5 – Nível de proficiência em LP, quinto ano, 2015 

 
                                        Fonte: Elaborado pela autora29  

                                                 
28Os níveis analisados e efetuados pelo IDEB estão mencionados no capítulo III e nos anexos A e B, 

conforme supracitado no capítulo III.  
29 Informações disponíveis em: https://www.qedu.org.br/escola/204551-jose-do-prado-silveira-prof-

emeief/proficiencia. Acesso em: 23 jun. de 2018.  
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Conforme o gráfico 5, dos 54 participantes da avaliação externa, 24,1% (13 

estudantes) estão no nível avançado e 29,6% (16 estudantes) estão no nível proficiente, desse 

modo de acordo com o MEC quase 54% estão com a aprendizagem adequada. Porém, há em 

média 46% dos estudantes que estão abaixo do nível adequado, destes 29,6% (16 estudantes) 

estão no nível básico e 16,7% (9 estudantes) estão no nível insuficiente.  

Ao comparar estes resultados com a média nacional, o país têm 51% dos 

estudantes em nível adequado; o estado de São Paulo 64%; e o município de Santo André 

67%, a escola aproxima-se da média nacional com 54% dos estudantes no nível adequado.  

Sobre a proficiência em Matemática, dos 54 alunos que fizeram a avaliação em 

MAT, no quinto ano, 23 demonstraram o aprendizado adequado (são aqueles que estão 

nos níveis - proficientes e avançado).  

Há 31 alunos abaixo do esperado (estão no nível básico ou insuficiente). Todos os 

registros como a adequação de nível e a separação dos níveis são feitas e analisadas segundo 

as regras do IDEB, logo, a escola ao receber seus resultados, os recebe assim, conforme o 

gráfico 6, é perceptível a porcentagem de cada aluno no descritivo do gráfico:  

 

Gráfico 6 – Nível de proficiência em MAT, quinto ano, 2015 

 
                       Fonte: Elaborado pela autora30 

 

Conforme o gráfico 6, dos 54 participantes da avaliação externa, 13% (07 

estudantes) estão no nível avançado e 27,8% (15 estudantes) estão no nível proficiente, desse 

modo de acordo com o MEC mais de 40% estão com a aprendizagem adequada. Porém, há 

em média 59% dos estudantes que estão abaixo do nível adequado, destes 27,8% (15 

estudantes) estão no nível básico e 31,5% (17 estudantes) estão no nível insuficiente.  

Ao comparar estes resultados com a média nacional, o país têm 39% dos 

                                                 
30 Informações disponíveis em: https://www.qedu.org.br/escola/204551-jose-do-prado-silveira-prof-

emeief/proficiencia. Acesso em: 23 jun. 2018.  
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estudantes em nível adequado; o estado de São Paulo 54%; e o município de Santo André 

55%, a escola está acima da média nacional com 41% dos estudantes no nível adequado. 

Observa-se que a escola embora tenha avançado nos últimos anos, ainda tem problemas de 

aprendizagem que necessitam ser sanados, principalmente no que tange as proficiências em 

MAT.  

O PPP da escola propõe ações para melhorar a qualidade da educação na unidade 

que envolve desde a participação da família e comunidade, até planos de ação para as aulas 

(conforme veremos adiante).  

 

 

4.3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

De acordo com os documentos oficiais da escola (PPP, entre outros), há 26 

professores que compõem o quadro de educadores desta unidade escolar. Conforme expresso 

abaixo:  

 

                                       Tabela 2 – Sujeitos da pesquisa – relação de professores 

Professores Quantidade 

Educação Infantil 7 

Ensino Fundamental 14 

Educação Física 2 

Substituto 2 

EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) 
1 

Total 26 

    Fonte: PPP da unidade escolar 

 

Todos os participantes da pesquisa são do gênero feminino, com idade entre 32 e 

50 anos. Das professoras que participaram da pesquisa, todas atuam diretamente no Ensino 

Fundamental (1º ano ao 5º ano), são formadas em Pedagogia. Quatro participaram do curso de 

formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa federal; 

oito professoras possuem latu-sensu em alfabetização; em alguma área da educação inclusiva; 

ou em gestão escolar/educacional; somente uma tem licenciatura (em Deficiência Auditiva).  

Os especialistas (com licenciatura que atuam na escola – Educações Física e Arte não 

participaram da pesquisa).  

De acordo com o PPP da escola, os educadores da unidade escolar estão abertos a 

sugestões, trocas e engajam-se de forma cooperativa na busca de soluções, não obstante, há a 
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necessidade de formação e orientação em alguns aspectos específicos. A troca de 

experiências, em diversos fóruns tem colaborado com a formação destes profissionais.   

Em relação à equipe gestora, a diretora da escola está nesta unidade há pouco 

tempo, tem 37 anos e cursa doutorado na área da educação. A vice-diretora têm 49 anos e sua 

formação é em Educação Infantil (latu-sensu). A assistente pedagógica têm 49 anos e sua 

formação é em Educação Infantil (latu-sensu), todas possuem experiência superior a cinco 

anos nos respectivos cargos e possuem como primeira formação o curso de Pedagogia.  
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo analisa os resultados e discussões da pesquisa. Ele também apresenta 

a proposta de intervenção elaborado para melhorar a qualidade da educação na unidade 

escolar, por meio da formação continuada em serviço do educador.  

 

 

5.1 Resultados da aplicação dos questionários – corpo docente e equipe gestora  

 

A pesquisa foi aplicada a 11 professoras do Ensino Fundamental (anos iniciais), 

todas já lecionaram no quinto ano. Foi aplicada, também para as 3 educadoras que compõem a 

equipe gestora (direção; vice-direção e coordenação).   

A primeira questão analisou se o corpo docente teve acesso aos resultados da 

Prova Brasil e, consequentemente, ao IDEB na unidade escolar, conforme gráfico 7:  

 

Gráfico 7 – Acesso aos resultados do IDEB da unidade escolar 

 
                               Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme expressa o gráfico 7, 81,8% (9 professoras) tiveram acesso aos dados 

que informam os resultados do IDEB da unidade escolar e 18,2% (2 professoras) afirmaram 

não ter acesso. Uma das professoras que não obteve acesso aos resultados, salientou que é 

nova na unidade escolar, por isso, não questionou a gestão ou participou de qualquer reunião 

que mencionasse os resultados. A outra professora atua na unidade escolar há mais de dois 

anos, mas não participou das reuniões coletivas. Das professoras que afirmaram conhecer os 

resultados da unidade escolar, uma respondeu que “pode pegar o resultado na internet”, com 

esta afirmação, não deixou claro se obteve acesso, por meio da gestão escolar ou se pela 

internet.  
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Na sequência, a pesquisa analisou se a equipe gestora apresentou (e continua a 

apresentar) discussões sobre os resultados da Prova Brasil e, consequentemente, do IDEB 

com o corpo docente para gerir discussões que visam à análise dos problemas da escola em 

relação às aprendizagens e, a partir das discussões, elaborar as estratégias para sanar as 

dificuldades dos estudantes nas proficiências em LP e MAT, conforme o gráfico 8:   

 

Gráfico 8 – Há discussões acerca dos resultados do IDEB da unidade escolar 

 
          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Uma professora (9,1%) relatou que não há discussão sobre os resultados do IDEB, 

duas (18,2%) enfatizaram não saber e as demais (8 professoras – 72,7%) afirmaram que há 

discussões acerca dos resultados. Sete professoras (63,6%) ressaltaram que essas discussões 

só ocorreram em ano de aplicação da Prova Brasil, em reuniões agendadas (nas reuniões 

coletivas da escola); e uma professora (9,1%) afirmou que as discussões ocorreram todos os 

anos, de forma pontual, nas reuniões coletivas. 

O gráfico 9, expressa para que os resultados são apresentados na unidade escolar. 

 

Gráfico 9 – Para que ocorre a discussão acerca dos resultados do IDEB da unidade escolar 

 
     Fonte: Elaborado pela autora 
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Conforme demonstra o gráfico 9, as discussões ocorreram para apresentar os 

resultados e discuti-los, de acordo com 54,5%, (6 professoras); e 18,2 % (2 professores) 

afirmaram que é para apresentar os resultados, discuti-los e propor estratégias; os demais 

responderam “outros” (27,3% - são as 3 professoras que, nos gráficos anteriores, disseram que 

a gestão escolar não apresentou os resultados da Prova Brasil e IDEB).   

A equipe gestora relatou que todos os docentes da EMEIF possuem acesso aos 

resultados da PB e que este é feito pela própria GE. Salientaram que nas reuniões coletivas ou 

individuais há discussões sistemáticas sobre o desempenho dos estudantes nas provas, 

enfatizaram também que a comparação entre as edições é uma constante para averiguar as 

habilidades que não foram adquiridas pelos estudantes. 

A coordenadora ao comparar às PB (2011, 2013 e 2015), juntamente, à direção da 

escola, identificou que alguns erros se repetem nas três edições. Essas habilidades requeridas 

(e sistematicamente preenchidas na PB de forma equivocada) foram apreendidas desde o 

terceiro ano. A equipe constatou que apesar das crianças observarem estes conteúdos por três 

anos (terceiro, quarto e quinto ano), no último ano, algumas delas ainda possuíam 

dificuldades.   

Ela constatou (via observação das aulas) em conversas com as professoras que as 

aulas aconteciam de modo descontextualizado e, por isso, ao problematizar o conteúdo, a 

maioria das crianças, na unidade, não conseguia elucidá-lo. Em relação às inferências, 

observou que a maioria das professoras necessitava rever os planos estratégicos para propor 

atividades mais reflexivas e não de simples localização ou memorização (como ocorria na 

maioria das atividades).  Neste aspecto, Perrenoud nos alerta que:  

 

[...] a escola não tem a preocupação de ligar esses recursos a situações da 

vida. Quando se pergunta por que se ensina isso ou aquilo, a justificativa é 

geralmente baseada nas exigências da sequência do curso: ensina-se a contar 

para resolver problemas; aprende-se gramática para redigir um texto. 

Quando se faz referência à vida, apresenta-se um lado muito global: 

aprende-se para se tornar um cidadão, para se virar na vida, tiver um bom 

trabalho, cuidar da saúde. A transferência e a mobilização das capacidades e 

dos conhecimentos não caem do céu. É preciso trabalhá-las e treiná-las, e 

isso exige tempo, etapas didáticas e situações apropriadas, que hoje não 

existem (1999b, p. 20). 

 

Ao perceber os equívocos (de como os conteúdos é ministrado nas aulas) à função 

do coordenador pedagógico é auxiliar o professor a colocar em prática novas ações para 

melhorar os processos de aprendizagem. O coordenador é aquele que viabiliza, integra e 

articula as ações pedagógicas, isto porque, está diretamente ligado ao corpo docente e a 
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equipe gestora, servindo, muitas vezes, de ponte entre eles. É importante que o coordenador 

estabeleça parceria entre corpo docente, família e comunidade efetuando ações para que todos 

reflitam sobre suas responsabilidades e participem das tomadas de decisão da escola. A 

formação continuada também deve ser proporcionada pelo coordenador e equipe gestora por 

meio de estudos, discussões e revisão do PPP (LIBÂNEO, 2014).   

Nota-se que nas primeiras questões31 da pesquisa, houve algumas divergências 

entre as respostas das professoras; e entre corpo docente e GE. Enquanto a maioria das 

professoras, 63,6% (7 professoras) evidenciou que as discussões sobre os resultados da PB 

ocorrem somente em ano de aplicação da prova; e 72,7% (8 professoras) afirmaram que as 

discussões ocorrem somente para mostrar e discutir os resultados; a GE ressaltou que as 

reuniões aconteceram (e continuam a acontecer) de forma sistêmica com o intuito de propor 

estratégias para sanar as dificuldades de aprendizagem das crianças.  

Identificamos um problema de comunicação e/ou de percepções entre GE e corpo 

docente em relação à PB. As discussões nas reuniões coletivas sobressaltaram opiniões 

divergentes. Talvez, cabe à GE, estabelecer diálogos mais democráticos e objetivos para 

alinhar estas percepções. Embora a dinâmica da instituição educacional seja intensa e, as 

ações planejadas e bem definidas pelo grupo escolar, é importante que o papel da gestão 

escolar seja o de garantir estas ações.  

O próximo questionamento investigou se o corpo docente participa ou já 

participou da elaboração das ações que foram (e são) feitas pela Gestão Escolar para 

solucionar os problemas de aprendizagens, detectados na escola, conforme o gráfico 10:  

 

Gráfico 10 – Participação do corpo docente à resolução de problemas de aprendizagens 

 
                Fonte: Elaborado pela autora 

 

                                                 
31Questões 1,2,3 conforme apêndice (C e D).  
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De modo geral, todos os partícipes reconheceram a possibilidade de participação 

nas resoluções de problemas de aprendizagens, nas respostas não há indícios de uma 

hierarquia centralizada ou verticalizada.  

De acordo com o gráfico 10, 54,5% (6 professoras) afirmaram que a elaboração de 

ações é uma constante na unidade escolar, ocorrem muitas vezes; 18,2% (2 professoras) 

relataram que ocorrem algumas vezes; 18,2% (2 professoras) disseram não participar da 

elaboração de ações e 9,1% (1 professora) afirmou não participar, mas sabe que outros 

participam.  

Alguns professores comentaram que nas reuniões coletivas (pré-conselhos, 

conselhos e reuniões pedagógicas), há discussões com a equipe gestora para elaborar planos 

específicos sobre os problemas que enfrentam, não só sobre as aprendizagens, mas em relação 

às outras situações que envolvem a aprendizagem (como, por exemplo, a participação da 

família na vida acadêmica da criança, ou a participação da comunidade na tomada de decisões 

da escola, etc.). Outra professora salientou que são realizadas atividades pontuais nas 

defasagens dos alunos, como a formulação de atividades e exercícios específicos para sanar as 

dificuldades de determinada criança.  

Todavia, 6 professoras (54,5%) consideraram que as ações elaboradas e efetuadas 

não são suficientes para sanar os problemas de aprendizagem da escola, algumas ressaltaram 

que as ações estão aquém do esperado. Mesmo as professoras que afirmaram que as ações 

efetuadas são suficientes, fizeram ressalvas alertando que ainda há muito por fazer, uma 

docente reforçou que: “[...] ainda estamos no caminho”. Não há nenhuma resposta que 

indicou a plena satisfação das professoras sobre as ações e diretrizes formuladas em grupo 

para melhorar as práticas educativas da escola.  

Ao questionar as professoras, em relação à sua participação para 

minimizar/solucionar os problemas de aprendizagem da escola, muitas relacionaram a 

pergunta com o seu fazer pedagógico, limitando-o a sala de aula. Uma das professoras 

respondeu que realiza “[...] atividades diversificadas, jogos, realiza grupos de apoio 

pedagógico e grupos de estudo”. Em relação aos dois últimos, não está claro se estas 

atividades foram realizadas em aula, juntamente com os estudantes ou fora da sala de aula em 

grupos menores.  

Outra professora acentuou que “[...] procura incentivar, dar apoio e realizar 

intervenções aos alunos com maiores dificuldades [...]”. Há um grupo de professoras que 

evidenciaram a necessidade de estimular a aprendizagem, sem, no entanto especificar como 

pode acontecer este processo, nem se ele já acontece.  
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A equipe gestora frisou que algumas ações são suficientes, sobretudo quando o 

problema é pontual, elas corroboraram com as respostas dos professores, pois acentuaram que 

há muito ainda para ser feito e que é urgente delinear projetos para auxiliar na resolução das 

dificuldades de aprendizagem das crianças (principalmente, se a dificuldade for de 

determinado grupo e não individual).  

A vice-diretora enfatizou, como parte da solução, um maior envolvimento das 

famílias e do corpo docente e realçou a necessidade de políticas públicas mais efetivas.  

A coordenadora enfatizou que as ações não são suficientes: “[...] mas 

continuamos tentando”. Ela espera um envolvimento maior da família, por atuar pouco nas 

tomadas de decisão, mas não especifica como fará para solucionar esta lacuna. 

Neste caso, uma ação mais eficiente da GE poderia ser delineada para chamar a 

atenção da comunidade sobre a importância do ambiente escolar e de sua participação, não só 

nas reuniões de pais; ou eventos; mas na Associação de pais e mestres (APM) ou no Conselho 

Escolar (órgão de representação da comunidade escolar). Para Lopes: 

 

É indispensável que família e escola sejam parceiras, com os papéis bem 

definidos, onde não se pratica a exigência e sim a proposta, o acordo. A 

família pode sugerir encontros para a escola, não ficando presos somente às 

reuniões formais, pois além de ser um bom momento para consolidar a 

confiança, podem discutir juntos acerca dos seus papéis. A escola pode 

estimular a participação dos pais, procurando conhecer o que pensam e 

fazem e obtendo informações sobre a criança (2009 p. 01). 

   

Ainda, em relação ao envolvimento da família, Veiga discorre que:  

 

A construção do PPP da escola é um processo que passa por certa autonomia 

da mesma e de sua capacidade de configurar sua própria identidade. Para dar 

condições à escola de realizar bem seu papel social, deve-se procurar 

desenvolver a gestão democrática, através da participação direta dos 

principais interessados no que a escola tem a oferecer: os alunos, os 

professores, os pais, os funcionários desta escola (2004, p.163). 

 

Conhecer e entender o que a comunidade espera da escola é importante para que, 

se estabeleça diálogos constantes entre escola e comunidade, assim o GE terá condições de 

analisar e registrar as ações contempladas no dia a dia, por isto a importância do PPP ser 

elaborado com a participação de todos, para Veiga:  
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Isso significa conceber a escola como espaço público, como lugar de debate, 

do diálogo fortalecido na reflexão coletiva. A escola, nessa perspectiva, é 

vista como uma instituição social inserida na sociedade capitalista, que 

reflete no seu interior as determinações e contradições dessa sociedade 

(VEIGA, 2004, p.163).  

 

Em relação à participação mais ativa dos professores na escola este é o meio mais 

eficaz de,  

 

[...] assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento 

de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no 

funcionamento da organização escolar. Além disso, proporciona um melhor 

conhecimento de objetivos e metas, estrutura e organização e de sua 

dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e favorece uma 

aproximação (LIBÂNEO, 2004, p. 102). 

 

É relevante à discussão sobre os problemas de aprendizagem (discutir erros e 

acertos), na escola, é importante e devem ser pauta constante nas reuniões coletivas e 

individuais com o corpo docente.   

Perrenoud (1999b) salienta que antes de se propor uma avaliação formativa, as 

aulas também devem ater-se aos recursos da observação formativa. O autor salienta que a 

regulação do trabalho do aluno necessita de apoio e intervenção do professor com ações 

pontuais para manter o protagonismo da criança; é fundamental orientar a criança de modo 

claro e objetivo para conduzi-la às atividades significativas; alternar atividades e grupos (em 

sala) para que a criança interaja com todos; e é fundamental que o docente monitore os 

percursos de formação discente.  

De acordo com a diretora as ações para minimizar os problemas de aprendizagens 

detectados na escola ocorreram (e continuam a acorrer) “através de reuniões pedagógicas 

com troca de experiências e intervenções, juntamente com os professores flexibilizados para 

apoio pedagógico”. Ela frisou que “existem projetos apresentados pela secretaria da 

educação também como: PNAIC, Mind Lab, Ler faz bem, Alfatech, etc...”. 

Os questionamentos seguintes analisaram se os resultados da Prova Brasil em 

Matemática e Língua Portuguesa possuem correlação com as principais dificuldades de 

aprendizagem dos alunos da unidade escolar. Conforme demonstra o gráfico 11:  
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Gráfico 11 – Correlação entre as dificuldades em MAT e LP com os resultados da PB 

 
         Fonte: Elaborado pela autora 

 

O corpo docente compactua com as mesmas respostas tanto em relação às 

principais dificuldades em LP, quanto às principais dificuldades em MAT. Conforme 

expresso acima, 72,7% (8 professoras) frisaram que às vezes, existe correlação entre as 

dificuldades das crianças e os resultados da PB, a exemplo, crianças que possuem dificuldades 

em atividades proporcionadas pelas professoras sobre estimativa de medidas e grandezas 

utilizando medidas convencionais ou não; erraram todas as questões que exigiam essa 

habilidade (expressa no descritor 6 da matriz de referência).  

Os professores salientaram que há outras dificuldades identificadas no dia a dia 

que não têm correlação com a PB, mas podem interferir na aprendizagem de modo geral. 

Estas dificuldades estão voltadas aos aspectos atitudinais e comportamentais da criança ou 

envolvem habilidades de outras áreas do conhecimento.  

A equipe gestora avaliou também que algumas defasagens detectadas na PB, não 

possuem origem no descritivo em si, mas em informações e conhecimentos necessários que 

antecedem a habilidade descrita na matriz de referência.   

A pesquisa questionou se há aplicação de testes prévios para treinamento em ano 

de Prova Brasil, se a escola faz atividades voltadas à aplicação da prova (como, por exemplo: 

testes; uso de questões de provas anteriores; etc.).  
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Gráfico 12 – Atividade de teste para preparar os alunos para a PB 

 
     Fonte: Elaborado pela autora 

 

A equipe gestora e a maioria dos professores afirmam que é comum esta prática 

na escola, 72,7% (8 professoras). Uma professora disse que a escola não tem esta prática 

(9,1%) e duas professoras afirmaram não saber (18,2%). Nas questões abertas, levantaram-se 

dois motivos para, em ano de PB, aplicar atividades-testes aos estudantes:  

A primeira, de acordo com as professoras é para que os alunos conheçam a prova, 

saibam como ela é feita, assim o estudante conhecerá o tipo de prova que vai realizar.  

A segunda, ainda de acordo com as professoras, é para “verificar” (testar) se as 

crianças irão bem à avaliação, e a partir daí sanar suas dúvidas. Neste caso, o planejamento 

das aulas volta-se somente aos descritores da prova e ao ranqueamento da nota, não se levam 

em consideração as demais aprendizagens da criança, já que há um interesse explícito em 

ensiná-la para responder às questões (a prova, neste contexto, é o fim do processo, pois o mais 

importante é manter ou elevar a nota).  

Nas questões abertas, nenhum professor comenta sobre ranking ou qualquer outra 

forma de pressão para manter o IDEB da escola ou elevá-lo, há nas respostas uma 

preocupação legítima de que as crianças se saiam bem na PB como forma de elevar a 

qualidade da educação da escola (como se a PB revelasse de fato a qualidade da educação na 

unidade escolar). É importante que o corpo docente e gestão preocupem-se com os resultados 

da PB, para traçar estratégias e prover realmente aprendizagens e não treinos para a PB.  

Perguntamos ao corpo docente se no plano de aula, os descritores da matriz de 

referência servem para nortear as atividades em LP e MAT e, consequentemente, as 

aprendizagens, conforme o gráfico 13:  
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Gráfico 13 – Matriz de Referência da PB para nortear aprendizagens 

 
                              Fonte: Elaborado pela autora 

 

O gráfico 13, constatou que 63,6% das professoras (7 professoras) sempre 

utilizam a matriz de referência da PB; 18,2% das professoras (2 professoras) utilizam em 

algumas atividades (usa às vezes); e 18,2% (2 professoras) não utilizam a matriz de 

referência.  

As respostas das professoras são similares à pesquisa, realizada por Szatkoski 

(2014 – conforme descrito no capítulo II) que demonstrou que o lugar de prestígio que a PB 

tem na escola e, por isso, influencia o modo de planejar as aulas e o currículo (norteado pela 

matriz de referência). Neste contexto, a preocupação em obter nota no IDEB pode induzir a 

uma ênfase na aprendizagem do que ‘cairá’ na avaliação externa. 

Nas respostas abertas, há variação entre preocupação em sanar as defasagens dos 

estudantes com a preocupação de aliar a matriz de referência às aulas. Parece-nos que se a 

escola obtiver uma nota positiva no IDEB resolve os problemas de defasagem na 

aprendizagem.  

A GE não aplica formações aos professores em relação à PB com vista a sanar 

dúvidas sobre o SAEB, IDEB. Seria importante discutir com as professoras (não só em ano de 

PB) sobre a avaliação externa, efetuando levantamentos sobre seus índices e sua formulação, 

não para o professor utilizar como treino em aula, mas para o docente conhecer e conseguir 

refletir sobre esse instrumento. Trocar impressões e formar opiniões acerca dessa temática é 

importante para nortear os processos educativos da unidade escolar.  

Ao questionar à GE sobre como ela utiliza os resultados da PB, a mesma 

apresenta aos professores por meio de tabelas e gráficos, para viabilizar ações que fomentem a 

melhora da educação na unidade.  
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Perguntou-se ainda ao corpo docente e GE se consideram a PB importante para 

melhorar a qualidade da educação em âmbito nacional. O gráfico 14 – descreve as respostas 

(das 11 professoras e das 3 educadoras que compõem a GE): 

 

Gráfico 14 – Relevância da PB para a qualidade da educação em âmbito nacional 

 
                               Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme demonstra o gráfico 14, a maioria considerou que a PB é importante 

enquanto instrumento avaliativo para melhorar a educação em âmbito nacional, 85,7% (12 

pesquisados) e 14,3% (2 pesquisados) não consideraram a PB um instrumento avaliativo 

importante para a educação nacional.  

A maioria das respostas, nas questões abertas, afirmaram a PB como importante 

para a melhoria da educação, salientando que por meio dela “temos parâmetros seguros da 

educação brasileira”; evidenciando que “todo indicador deve ser explorado para 

diagnosticar os saberes dos alunos”; uma das respostas afirma que “todo o instrumento 

avaliativo é importante, mesmo que não contemple nossas expectativas”.  

Em linhas gerais, a GE e corpo docente compartilham a importância de se ter 

instrumentos avaliativos para analisar os resultados da escola. A assistente pedagógica 

ressaltou que “todas as avaliações internas ou externas nos dão indicadores de como está o 

ensino-aprendizagem em nossa unidade e em nossa rede”.  

Uma das professoras, que não considera a PB importante enquanto instrumento 

avaliativo em âmbito nacional salientou que “os resultados da prova Brasil nem sempre 

refletem em ações e práticas que de fato mudam/transformam o aprendizado do aluno”.  

A pesquisa identificou que o IDEB tem um peso maior do que deveria dentro da 

unidade escolar, por isso, a formação docente em serviço se faz necessária, pois, a 
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continuidade dos estudos contribuíra ao professor e GE para alterarem as práticas educativas 

que privilegiam os testes padronizados. 

Sobre este viés, a formação elucida os educadores a reformular as práticas 

educativas, "[...] a produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da 

experiência pessoal partilhada entre os colegas", logo, o ideal é propiciar momentos 

epistemológicos, considerando a troca de opiniões, experiências e informações entre os 

pares da unidade, e entre os diversos educadores (NÓVOA, 200132). 

 

Embora tenha havido uma verdadeira revolução nesse campo nos últimos 

vinte anos, a formação ainda deixa muito a desejar. Existe certa incapacidade 

para colocar em prática concepções e modelos inovadores. As instituições 

ficam fechadas em si mesmas, ora por um academicismo excessivo ora por 

um empirismo tradicional. Ambos os desvios são criticáveis. 

  

O autor salienta que é difícil manter o equilíbrio entre o inovador e clássico, 

mudar o modo de ensinar, observar as boas práticas para se reinventar sem cair “na mera 

reprodução de modas pedagógicas”, é um exercício contínuo e difícil. “É preciso estar 

aberto às novidades e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de 

uma análise individual e coletiva das práticas”. 

 

O aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se concentrar 

em dois pilares: a própria pessoa do professor, como agente, e a escola, 

como lugar de crescimento profissional permanente. Sem perder de vista que 

estamos passando de uma lógica que separava os diferentes tempos de 

formação, privilegiando claramente a inicial, para outra que percebe esse 

desenvolvimento como um processo. Aliás, é assim que deve ser mesmo. A 

formação é um ciclo que abrange a experiência do docente como aluno 

(educação de base), como aluno-mestre (graduação), como estagiário 

(práticas de supervisão), como iniciante (nos primeiros anos da profissão) e 

como titular (formação continuada). Esse momento só será formador se 

forem objeto de um esforço de reflexão permanente... (NÓVOA, 200133). 

 

Com base nas proposições de Nóvoa (dentre outros), a seguir, discorremos sobre o 

plano de intervenção. 

 

 

                                                 
32Entrevista concedida a revista Nova Escola em 01 de maio de 2001. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/179/entrevista-formacao-antonio-novoa. Acesso em: 24 fev. 2019.   
33Entrevista concedida a revista Nova Escola em 01 de maio de 2001. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/179/entrevista-formacao-antonio-novoa. Acesso em: 24 fev. 2019.   
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5.2 Proposta de intervenção  

 

A partir dos resultados obtidos na presente pesquisa, o plano de intervenção parte 

da necessidade de formação contínua do corpo docente, pressuposto que é assegurado pela 

LDBEN (1996) e da construção de ações reflexivas para o desenvolvimento do planejamento 

dentro da instituição educacional. A arquitetura pedagógica do projeto de intervenção está na 

íntegra no Apêndice E.  

Inicialmente, a ideia era contar com os momentos de reuniões coletivas para 

apresentar estudos e alinhar teorias e práticas por meio de discussões estabelecidas entre a GE 

e os professores, no entanto, a equipe gestora não poderia ceder parte das reuniões em função 

de questões relacionadas ao seu calendário. Desse modo, para que a intervenção se faça 

viável, esses estudos e discussões tão relevantes para a temática da prova externa e da 

aprendizagem chegassem aos educadores, será elaborado uma proposta de intervenção de 

curso de formação à distância, para que caso a intervenção for aplicada, todos possam 

participar.   

De acordo com Rodrigues e Capellini (2012), a Educação à Distância (EaD) pode 

ser considerada como uma grande possibilidade e uma importante ferramenta para o processo 

de formação continuada de professores. Segundo o autor, quando se trata de educação à 

distância é preciso atentar para a qualidade dos cursos oferecidos e para a necessidade de 

orientação dos alunos, principalmente sobre administração de tempo e para sanar possíveis 

dificuldades relacionadas à tecnologia.  

Os autores supracitados concluem que a educação, assim como a sociedade de 

modo geral, está passando por um processo de transformação e, desde que haja uma 

metodologia eficiente, o advento dos cursos EaD será de grande ajuda para contribuir com a 

formação e atualização dos professores.  

No que diz respeito à EaD, conforme o Decreto 5622, de 19 de dezembro de 2005, 

art. 1º, trata-se de uma: 

 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas (em lugares ou tempos diversos). 

 

O Decreto n. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, expõe como definição da 

educação à distância, no art. 1º, 
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[...] é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados 

em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. 

 

Conforme exposto nos decretos, inferimos se tratar de uma modalidade muito 

importante e favorável para a formação continuada de professores. A seguir analisaremos a 

estrutura do curso e sua implementação, caso for aplicada aos sujeitos desta pesquisa.  

 

 

5.2.1 Estrutura do curso e plataforma selecionada: implementação dos recursos tecnológicos 

na formação docente 

 

Para o desenvolvimento do protótipo do curso que seria aplicado como proposta 

de intervenção na unidade escolar (universo de pesquisa) foi necessário encontrar uma 

plataforma para construção de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para isso, 

realizamos uma pesquisa com dez prestadoras desse tipo de serviço, a fim de encontrar 

proposições compatíveis com um projeto de baixo custo, boa qualidade e eficiência.  

Foram analisadas diversas empresas, algumas apresentaram ferramentas 

completas em todos os aspectos. No entanto, os preços praticados pela empresa eram muito 

elevados e não houve nenhuma possibilidade de parceria ou contribuição para o presente 

estudo. 

 

A modalidade de educação à distância intermediada pela Internet é chamada 

de Educação On-Line, uma combinação de processo educativo e tecnologia, 

[...] Estudos e pesquisas sobre as implicações pedagógicas dessa forma de 

ensino vêm crescendo e apontando para um uso cada vez maior como uma 

possibilidade de atualização e formação continuada de profissionais de todas 

as áreas. No entanto, é preciso considerar que a EaD requer uma estrutura 

específica que pouca semelhança possui com as estruturas voltadas ao ensino 

presencial. Esta estrutura, porém, não é única, variando de acordo com 

algumas características relacionadas às propostas pedagógicas dos cursos 

(TERÇARIOL, 2009, p.39). 

 

Partindo do pressuposto da essencialidade de elaboração da formação de docentes 

online, conjecturamos a idealização de uma proposta de formação, capaz de oportunizar a 

qualquer profissional da Educação cursá-lo, tendo como base para essa formação a 

flexibilidade.  Assim, a busca foi por um programa de fácil acesso, compatível com todos os 

aparelhos digitais, incluindo os dispositivos móveis (como celulares).  
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Nas aulas, da disciplina Cultura Digital e E-Learning do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE) e ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Práticas 

Educacionais (PROGEPE) da Universidade Nove de Julho (Uninove), ministradas pela 

professora Dra. Adriana Aparecida de Lima Terçariol foi apresentada a ferramenta de 

desenvolvimento de cursos online chamada Canvas34. Trata-se de um programa completo, 

simples para elaboração de cursos.  Segundo pesquisa realizada é um sistema utilizado por 

universidades, escolas de Educação Básica e está disponível em uma versão freeware para 

testes, bem como a versão paga direcionada para pessoas que querem mais ferramentas. 

De acordo com o Grupo Somos Educação35: 

  

O Canvas é uma plataforma baseada na nuvem, acessível a professores, 

alunos e gestores por meio da Web, com o diferencial de ser um software 

aberto, permitindo que diversos aplicativos, soluções e programas 

educacionais criados por outras empresas sejam facilmente integrados 

durante o desenvolvimento de cursos e módulos. Além disso, como estão 

baseados na nuvem, seus recursos são atualizados automaticamente e uma 

mesma versão é disponibilizada para todos os usuários acessarem a partir de 

qualquer lugar e dispositivo. 

 

O Canvas é um Learning Management System (LMS), que na Língua Portuguesa 

significa Sistema de Gestão de Aprendizagem, ele simplifica e facilita o ensino e o 

aprendizado, proporcionando versatilidade para que os profissionais da área utilizem todas as 

ferramentas digitais que o programa possui. O fundamental é que estas ferramentas estejam 

em um único lugar, no próprio portal, facilitando o acesso, tornando-se uma possibilidade 

para que os docentes possam inovar e aprimorar sua didática, mesmo aos que não tem 

domínio ou intimidade com a tecnologia.  

Importante ressaltar sua utilização por diversos segmentos da educação, o AVA 

quebra barreiras como a distância e impossibilidade de deslocação. Na intenção de elucidar as 

vantagens, é possível trazer o caso da empresa de cursos Hegraho, que possui diversos cursos 

de formação voltados para o agronegócio, possibilitando a discentes que moram fora do Brasil 

ter acesso ao curso.  

De acordo com Cavalcante (2018, S/P) Talita Silva, gestora de Qualidade de 

Cursos do Rehagro, “[...] a plataforma vem sendo bem recebida desde sua adoção e foi 

escolhida por ser um software aberto, de fácil implementação e que se adéqua à realidade 

                                                 
34 Disponível em: <https://canvas.instructure.com/login/canvas>. Acesso em: 10 set. 2018. 
35 Entrevista concedida a Revista Educação em 18 ago. 2018. Disponível em: 

http://www.revistaeducacao.com.br/somos-educacao-adota-o-canvas-como-plataforma-educacional-

para-inovar-ensino-tecnico-online/. Acesso em: 03 jan. 2019. 

http://www.revistaeducacao.com.br/somos-educacao-adota-o-canvas-como-plataforma-educacional-para-inovar-ensino-tecnico-online/
http://www.revistaeducacao.com.br/somos-educacao-adota-o-canvas-como-plataforma-educacional-para-inovar-ensino-tecnico-online/
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atual dos alunos”. No caso desta pesquisa, auxiliar-nos-iam no fator tempo e na flexibilização 

para garantir a participação de todos os sujeitos.   

O autor36 complementa ainda que: “A empresa também possui um leque de 

renomados professores internacionais que, graças ao Canvas, lecionam suas aulas por 

videoconferência ou vídeos gravados”. Importante mencionar ainda, de acordo com 

Cavalcante (2018, S/P) que: 

 

O Canvas é adotado de forma mais rápida e intensa (e utilizado de diversas 

formas por um maior número de usuários) do que qualquer outro ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA). A plataforma facilita o ensino e o 

aprendizado e apoia a educação do século 21, pensando sempre no futuro. 

 

Assim, diferentemente dos outros LMS, devido sua facilidade e praticidade em relação 

aos seus recursos e interface, o Canvas destaca-se por esses atributos, tornando-o bem aceito 

nessa linha de LMS o que vem sendo utilizado por um grande número de profissionais e 

Universidades da América Latina. Abaixo, vemos a tela de acesso ao Canvas: 

 

 

Figura 1 - Acesso ao Canvas 

 
                          Fonte: https://canvas.instructure.com/ 

 

Segundo os desenvolvedores do Canvas, ele foi criado em 2011 por profissionais 

da tecnologia apaixonados pela educação, a empresa chama-se Instructure. Atualmente, a 

empresa conta com mais de 1.100 funcionários, incluindo os profissionais do escritório em 

                                                 
36 Entrevista concedida a Revista Educação em 18 ago. 2018. Disponível em: 

http://www.revistaeducacao.com.br/somos-educacao-adota-o-canvas-como-plataforma-educacional-

para-inovar-ensino-tecnico-online/. Acesso em: 03 jan. 2019. 

 

http://www.revistaeducacao.com.br/somos-educacao-adota-o-canvas-como-plataforma-educacional-para-inovar-ensino-tecnico-online/
http://www.revistaeducacao.com.br/somos-educacao-adota-o-canvas-como-plataforma-educacional-para-inovar-ensino-tecnico-online/
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São Paulo.  O Canvas, é um LMS completo no que diz respeito às necessidades de se elaborar 

a estrutura de um curso, há a possibilidade de inserir textos, sites, vídeos, imagens entre 

outros, como ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 Montagem do curso 

 
                  Fonte: https://canvas.instructure.com/ 

  

Prosseguindo com a análise das propostas de empresas que oferecem plataformas 

para criação e gestão de cursos online, o Canvas atendeu plenamente a construção do 

protótipo, contribuindo para o desenvolvimento do curso e para a aplicabilidade da 

intervenção. 

No que diz respeito à estrutura, o curso terá duração de seis meses e estará 

dividido em sete módulos. O primeiro módulo seria para apresentar a ementa, os objetivos e 

os próprios participantes; o último para envio de feedback, e os demais para trabalhar assuntos 

relevantes à formação continuada dos docentes. Para acessar a plataforma bastaria fazer login, 

para o aluno ter acesso à tela que pode ser verificada na Figura 3. 
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Figura 3 - Tela inicial para acesso ao curso 

 
      Fonte: https://canvas.instructure.com/ 
 

O aluno deverá colocar o login com seu e-mail e a senha que será enviada no ato 

da matrícula. Assim que logar terá acesso à página em que se encontra a seleção do curso, 

conforme mostra a figura 4. Vale ressaltar que a plataforma em questão permitirá que sejam 

disponibilizados diversos cursos de forma simultânea aos alunos, abrindo outras 

possibilidades para contribuir com a formação continuada dos professores.  

 

Figura 4 - Tela de seleção do curso 

 
                Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas 

 

Além disso, nesta mesma página, o aluno terá acesso a outras ferramentas, como 

canal de atendimento, local que registrará suas solicitações e notificações, local em que 

receberá os comunicados dos administradores do curso.  

Para iniciar as atividades, o participante deverá clicar no curso “desejado”. Ele 

terá acesso à página com os módulos, como pode ser observado na Figura 5: 



91 

 

 

Figura 5 – Tela de apresentação 

 
               Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas 

 

 

O aluno deverá, então, clicar no módulo que deseja estudar, sendo recomendado 

seguir a ordem em que foram apresentados no curso.  Na página principal, o aluno terá acesso 

a todos os módulos, à trilha de aprendizagem completa (conteúdo de estudo, atividades, fórum 

de discussão, etc.), como pode ser observada na Figura 6.  

 

   Figura 6 – Tela de módulos do curso 

 
                Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas 

 

O primeiro módulo designado “ambientação” apresentará uma mensagem de 

boas-vindas, que pode ser observada na Figura 7. 
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Figura 7 – Mensagem de vídeo de boas-vindas 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas 

 

 

Os módulos se iniciarão com videoaulas voltadas ao seu tema central, 

apresentando o conteúdo via a explicação de um professor e, deste modo, alcançando o 

público que necessita desse tipo de abordagem (Figura 8). O módulo também apresentará 

materiais de apoio relacionados aos tópicos trabalhados dentro da temática e para 

complementar videoaulas.  

 

Figura 8 – Videoaula 

 
               Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas. 
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Vale ressaltar que todos os materiais de apoio (Figura 09) serão acadêmicos e 

científicos, já que os educadores são graduados e alguns se encontram em outros níveis de 

pós-graduação. Cada tema contém um link que levará diretamente para a página em que se 

encontra publicado o material em questão. Optou-se por levar o aluno até a página original de 

cada material (Figura 10 e Figura 11), ao invés de inserir os textos na plataforma ou 

disponibilizá-los para download, para que cada um deles possa ter a oportunidade de conhecer 

os diferentes bancos de dados e bibliotecas virtuais a partir dos quais obterá uma vasta gama 

de conceitos e conhecimentos. 

 

 

 

Figura 09 – Material de apoio 

 
               Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas.  
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Figura 10 – Exemplo de publicação de conteúdo-vídeo 

 
             Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas. 

 

 

 

Figura 11 – Exemplo de publicação de conteúdo – texto  

 
           Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas.  
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Seguindo os materiais de apoio, cada módulo apresentará atividades em dupla ou 

questões dissertativas. Elas se encontrarão em um arquivo de texto na própria unidade em 

estudo que será baixado da própria plataforma (Figura 12) ou no campo tarefa onde se 

encontram todas as atividades dos módulos. Abordando quais atividades o curso tem e em que 

módulo está (Figura 13), também dentro do AVA. O objetivo destas as atividades (em dupla, 

dissertativas) será apresentar aos professores uma proposta de reflexão sobre o tema de cada 

módulo.  

A questão proposta não será simplesmente uma pergunta acerca do conteúdo 

trabalhado na aula ou nos materiais escritos, mas sim de um direcionamento desses conteúdos 

para a realidade educacional desses profissionais, que precisam construir um pensamento 

crítico e prático sobre o trabalho que realizaram ao longo dos últimos anos. 

 

 

 

Figura 12 – Atividade avaliativa 

 
               Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas.  
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Figura 13 – Campo de atividades – tarefas por módulo 

 
               Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas.  

 

 

Os módulos serão compostos por fórum de discussão. O fórum permitirá aos 

cursistas expor suas observações, saberes e conclusões sobre o conteúdo trabalhado em cada 

módulo. A discussão será direcionada por meio de pergunta norteadora e instigadora.  

Seria um momento para compartilhar impressões, reflexões e experiências, 

falando sobre os diferentes conhecimentos que consideram relevante sobre a temática 

aprimorando e enriquecendo a discussão. Será um momento importante para relacionar à 

realidade vivenciada na sala de aula em diferentes instituições de ensino, apresentar as 

dificuldades e/ou as práticas pedagógicas que deram certo, levando-os a alternativas e novas 

possibilidades de trabalho pedagógico. Ideias que partam do próprio corpo docente, mediado 

pelo instrutor do curso (Figura 14). 
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Figura 14 – Fórum de discussão 

 
                      Fonte: Elaborado pela autora na plataforma Canvas.  

 

Outro aspecto relevante do curso serão as atividades práticas envolvendo o 

professor à elaboração de uma proposta de intervenção, que além de elaborar a proposta é 

preciso aplicar em suas práticas pedagógicas diárias e apresentar no curso os resultados 

obtidos. Essa proposta estará em um arquivo PDF dentro do AVA, facilitando sua localização, 

mesmo aquele que não tenha conhecimentos tecnológicos.  

Essas propostas, apesar de relativamente simples e genéricas, tem como objetivo 

servir de ponto de partida para que os professores percebam como pequenas mudanças 

podem, em médio e longo prazo, alterar significativamente os resultados de uma instituição de 

ensino, melhorando a qualidade da educação que está sendo oferecida aos alunos.  

Depois de realizar a proposta de intervenção (unidade 4 de cada módulo) e de 

elaborar um relatório que deverá ser enviado por meio do AVA, o aluno deverá participar do 

segundo fórum do módulo (unidade 5 de cada módulo), a fim de compartilhar suas 

experiências e contribuir para a construção do entendimento coletivo. A oportunidade de ver 

como diferentes escolas e turmas reagirão às propostas de intervenção, faz com que os 

professores construam seus planejamentos futuros com uma base epistemológica consistente, 

sabendo as variáveis, as oportunidades, as dificuldades e os resultados que podem esperar de 

forma muito mais ampla.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada na EMEIEF, situada no município de Santo André, teve o 

propósito de analisar se os dados da PB são utilizados pela equipe gestora para fomentar 

discussões com o corpo docente para melhorar as ações educativas aferidas no ambiente 

escolar. O IDEB, enquanto indicador combina os resultados de desempenho aferido nas 

provas com as taxas de aprovação; essas dimensões, juntamente com outros fatores 

estabeleceriam a qualidade da educação na escola. 

Ter bons resultados de desempenho e aprovação é parte de um todo complexo que 

ajuda a indicar a qualidade na educação de uma determinada escola, isso porque, é um 

sinalizador de que as aprendizagens significativas ocorrem no ambiente escolar (isto quando 

os resultados não são mascarados e quando a unidade escolar alia os dados a outras esferas 

que não só a proficiência).   

A temática qualidade na educação é ambígua e ampla, por isso, o presente estudo 

adota a concepção defendida por Dourado (2010) que ressalta a qualidade na educação como 

polissêmica; e por Azevedo (1994, p. 456) que enfatiza a “qualidade na educação como um 

atributo sem neutralidade, provida de significações que lhe reservam os agentes que dela estão 

tratando, de acordo com seus interesses e valores específicos”.  

O desenvolvimento das habilidades e competências expostas nas provas externas é 

importante à medida que podem ser aliadas a outras habilidades e competências para em 

conjunto construir a formação identitária do sujeito, o que determina a qualidade na educação. 

Por isso, a pesquisa visou à análise do uso dos resultados da Prova Brasil, não como fim, mas 

como meio para investigar o que está dando certo dentro da escola e o que necessita (re) 

formular.  

Destarte, uma escola que promove de fato aprendizagens significativas e coloca o 

estudante no cerne dos planejamentos educacionais, é uma instituição que não está alheia às 

preocupações voltadas ao desenvolvimento do letramento, que subjaz ao pleno 

desenvolvimento da leitura (inclusive de mundo); da escrita e das práticas lógico-matemáticas 

para serem usadas em qualquer situação, seja em uma prova externa e interna ou em seu 

cotidiano.  

Logo, os objetos de avaliação não são alheios ao processo escolar que se pretenda 

de qualidade (contudo, não são os únicos objetos que merecem ser avaliados) e por isso, as 

ações internas da escola precisam suprir essas necessidades, os planejamentos internos 

direcionarão a escola para a qualidade educacional que segundo Dourado (2010) envolve um 
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sistema complexo com múltiplas dimensões.   

O diálogo no ambiente escolar é precondição para operar de modo democrático a 

gestão; os docentes e equipe gestora devem refletir, discutir e juntos tomar decisões. A 

coordenadora não deixa claro se mostra aos professores o estudo que realizou ao comparar as 

edições do PB para analisar o rendimento/desempenho da escola; esse material deveria ter 

sido analisado e estudado por todos (inclusive as famílias) para que as decisões e as reflexões 

fossem tecidas em grupo. As decisões tomadas em conjunto conferem um dos princípios da 

gestão democrática, por facilitar à participação mais ampla possível dos interessados.  

Ao tentar analisar a PB e suas contribuições à educação de qualidade, o estudo de 

caso procurou refletir acerca das concepções dos educadores e GE sobre os resultados da PB 

e, consequentemente sobre o IDEB. Nota-se que os resultados da PB se mostraram como 

parâmetros para mensurar a qualidade de ensino, no que tange aos conhecimentos descritos na 

Matriz de Referência em LP e MAT. Sua influência, em alguns aspectos se traduz de modo 

equivocado já que os educadores utilizam treinos e testes para ensinar as competências 

exigidas na avaliação externa. O estudo de caso demonstra que há uma preocupação legítima 

do corpo docente e GE em prover de fato processos de aprendizagens significativos.  

Embora não haja uma exploração mais aprofundada dos resultados do IDEB (até o 

plano de intervenção) os educadores da unidade escolar reconhecem a PB como instrumento 

avaliativo importante para dar subsídios que norteiam mudanças nas ações pedagógicas da 

escola. Importante mencionar que apesar das avaliações internas serem de suma importância e 

(em muitos aspectos mais importantes que a PB) enquanto política pública o SAEB possibilita 

investigar e analisar as condições em que se encontra a educação em âmbito nacional, 

provendo ações para promover a igualdade, equidade e qualidade na educação.  

As ações aferidas na unidade escolar necessitam ser construídas por meio de 

reflexões conjuntas, analisadas e perpetuadas no cotidiano (daí a proposta de intervenção). A 

GE tem a obrigatoriedade de fomentar ações dialógicas para formular o PPP e planejar as 

ações cotidianas da unidade, o corpo docente necessita de formação constante para aprimorar 

às suas práticas educativas e sanar as defasagens das crianças que se revelam não só no IDEB 

(nota inferior à média exigida), mas nas falas das professoras que afirmam serem insuficientes 

às ações promovidas pela escola para sanar os problemas de aprendizagem das crianças (seja 

individual ou coletivo).  

Ao longo da criação do SAEB, muitos estudos, demonstram que a GE, de modo 

gradual, incorporou às suas práticas, a observação dos resultados dos testes, além de 

preocupar-se, também, com a evasão e repetência escolar, tentando efetuar correções ao fluxo 
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da unidade escolar.  

A avaliação externa deve ser um instrumento para a permanente reflexão dentro e 

fora da escola, realizar as discussões sobre os seus resultados e transformá-las em ações 

efetivas para mudar o panorama educacional. Assim, muitos questionamentos (a PB supre as 

necessidades de sondagem da escola? Contempla todos os requisitos que interessam a escola? 

Etc.). Devem nortear o planejamento e a reformulação das práxis pedagógicas com base nos 

resultados externos. 

Cabe a GE detectar onde atuar com mais ênfase, por exemplo, se na formação dos 

docentes da unidade escolar; se na criação de grupos de estudos para apoiar os estudantes com 

dificuldades; pensar em estratégias para melhorar o relacionamento com a comunidade e 

auxiliá-la; analisar quais habilidades não foi aprendido (elas são problemas pontuais; de todos 

da escola; somente de alguns), enfim, os questionamentos devem nortear as mudanças na 

rotina da escola.  

Importante ressaltar que apesar de a PB ser aferida para os anos iniciais e finais do 

ensino fundamental, ela reflete a educação desde a educação infantil, por isso é notório que 

todos participem da discussão, assegurando que todos sejam responsáveis pelo processo. Não 

obstante, as avaliações externas não acompanham o aluno individualmente e, neste sentido, o 

olhar atento do professor e da família, juntamente com as atividades avaliativas internas são 

instrumentos que também ofertam dados para tecer discussões e reflexões acerca do é 

necessário mudar na escola.  A articulação das informações é fundamental para garantir ao 

alunado educação de qualidade, fomentando o direito à aprendizagem conforme prescrito nos 

legislativos que orientam a educação no país.  

Em relação ao plano de intervenção, como a escola não pôde ceder espaço físico, 

o ambiente virtual contribuirá para a discussão e reflexão dos planos de ação que funcionam 

na escola e dos planos de ação que necessitam de reajustes, o professor terá acesso a textos e 

vídeos que devem lhe despertar indagações sobre como melhorar às suas práxis pedagógicas. 

Há lacunas que necessitam ser preenchidas quando nos referimos a observação in 

loco, é necessário acompanhar por um tempo maior a unidade de pesquisa, para entender seu 

cotidiano. 

Logo, há muitas possibilidades acerca da temática para ser analisada e pesquisada, 

aliando instrumentos de conhecimentos e tecnologia. Observar as notas da PB foi o começo 

para expandir o campo de observação enquanto pesquisadora.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Descritores da matriz de referência da prova Brasil  

                                    Língua Portuguesa e Matemática 

 

 

Quadro 4 – Matriz de Referência de Matemática 
5º Ano do Ensino Fundamental 

Descritores do Tema I. Espaço e Forma 

D1 – Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. 

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 

tridimensionais com suas planificações. 

D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos 

tipos de ângulos. 

D4 – Identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados (paralelos, congruentes, 

perpendiculares). 

D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e 

/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas 

Descritores do Tema II. Grandezas e Medidas 

D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. 

D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e /ou o intervalo da duração de um evento ou 

acontecimento. 

D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de 

seus valores. 

D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas 

quadriculadas. 

D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas 

quadriculadas. 

 

Descritores do Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções 

D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 

D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial. 

D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 

juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação (positiva 

ou negativa). 

D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e 

combinatória. 

D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 

D22 – Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta 

numérica. 

D23 – Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. 

D24 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

D25 – Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo 

diferentes significados da adição ou subtração. 

D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%). 

Descritores do Tema IV. Tratamento da Informação 

D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas. 

D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de 

colunas). 
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Quadro 5 – Matriz de Referência de Língua Portuguesa 
5º Ano do Ensino Fundamental 

Descritores Tópico I. Procedimentos de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Descritores do Tópico II. Implicações do Suporte, do Gênero e /ou do Enunciador na 

Compreensão do Texto 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). D9 – 

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 

Descritores do Tópico III. Relação entre Textos 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 

será recebido. 

Descritores do Tópico IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto. 

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

D8 – Estabelecer relação causa /consequência entre partes e elementos do texto. 

D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

Descritores do Tópico V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido. 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Descritores do Tópico IV. Variação Linguística 

D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 
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ANEXO B – Escala de pontuação da prova Brasil  

 
Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos numa escala (Escala SAEB). Essa escala foi 

reformulada pelo Inep e agora é única para cada disciplina e ano. Veja abaixo a escala utilizada na edição 

de 2013 da Prova Brasil: 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 

 

Universidade Nove de Julho 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada________________________________ 

Sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação (PROGEPE) da Universidade Nove 

de Julho (UNINOVE), sob a orientação da Professora. Dr. Gustavo Gonçalves Ungaro, e 

realizo uma pesquisa a respeito da GESTÃO E DESEMPENHO ESCOLAR: UM 

ESTUDO DE CASO, A PARTIR DOS RESULTADOS DA PROVA BRASIL NO 

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. Para tanto, solicito sua colaboração.  

Os dados coletados referem-se, ao levantamento feito por meio obtidos em entrevistas 

semiestruturadas e em ações dialógicas como círculos epistemológicos sustentados por um 

referencial teórico dialético. Todos os dados coletados serão tratados de modo confidencial, 

sendo utilizados nomes fictícios, para equipe gestora, professores e Unidade Escolar na 

redação do texto (dissertação) que apresentará a sistematização da pesquisa realizada.  

Coloco-me a sua disposição através do e-mail: magdaps76@ig.com.br e do telefone celular 

(11) 99896-6389, caso necessite de qualquer informação e/ou esclarecimento. 

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

Magda Pereira dos Santos  

Mestranda 

Li as informações acima e concordo livremente em participar dessa pesquisa. 

 

Assinatura: _________________________________ 

R.G.: ______________________________________ 

Data: ______/______/_______ 

 

mailto:magdaps76@ig.com.br
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APÊNDICE B – Termo de Autorização de Uso de Imagem  

 

 

 

Universidade Nove de Julho 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu, _____________________________________________________, (nacionalidade),  

______________________________________, (estado civil) ____________________ 

(Profissão) _____________________________, portador da cédula de identidade sob  

RG nº _________________________________, inscrito no CPF _________________, 

Residente na rua _______________________________nº ____________, na cidade de  

_________________________________________, AUTORIZO O USO GRATUITO da 

minha imagem fotografada para fins de ilustração do trabalho acadêmico, na tese “GESTÃO 

E DESEMPENHO ESCOLAR: UM ESTUDO DE CASO, A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA PROVA BRASIL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ”, pesquisa 

realizada por Magda Pereira dos Santos, autorizando a exposição, publicação, produção da 

imagem fotografada não somente na internet, mas em e por qualquer meio, mídia, sem limite 

de publicação, e por tempo indeterminado, para o único fim de divulgação da tese de 

conclusão de mestrado pela Universidade Nove de Julho, SP, não estando à organizadora 

obrigada a mencionar, sob qualquer forma, o nome e demais dados pessoais, em tempo 

algum. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso de imagem acima 

mencionada em todo o território nacional e no exterior. 

Por ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a 

presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  

 

São Paulo, _________ de _______________de 2018. 

 

Nome do fotografado ou responsável legal. 
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APÊNDICE C – Questionário – corpo docente 

  FORMULÁRIO DE PESQUISA: EQUIPE DOCENTE 

a) Disciplina do Professor 

(a):____________________________________________________________________ 

b) Idade: ______ 

c) Grau de escolaridade: (     ) Magistério     (       ) Pedagogia       (      ) Licenciatura em: 

___________________ (a mais recente – ano _____) 

d) Pós-Graduação: Lato-sensu__________________________________________ (a mais recente – ano _____  

Stricto-sensu: Mestrado (       ) Doutorado (      ) área de concentração: 

___________________________________________________________________________ 

 

1) Você tem acesso aos resultados da Prova Brasil da unidade escolar em que leciona? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Outros ________________________________________________________________________ 

 

Como você tem acesso aos resultados da 

PB?_____________________________________________________________________ 

 

2) A equipe gestora (direção e coordenadores) fomenta discussões com o corpo docente acerca dos 

resultados da Prova Brasil (em relação ao desempenho/ rendimento do estudante): 

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Não sei 

(    ) Outros: 

____________________________________________________________________________ 

 

3) Caso sim, as discussões ocorrem:  

(    ) Aleatoriamente 

(    ) Somente nos anos em que a Prova Brasil é aplicada¸ em reuniões agendadas (HTPC; ATPC; etc.). 

(    ) Todos os anos, de forma pontual, em reuniões agendadas (HTPC; ATPC; etc.). 

(    ) Todos os anos, de forma esporádica, em reuniões agendadas (HTPC; ATPC; etc.). 

(    ) Somente, quando algum professor questiona o assunto e/ou pedi algum esclarecimento, em 

reuniões agendadas (HTPC; ATPC; etc.). 

(    ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Caso sim, as discussões ocorrem para:  

(    ) Apresentar  os resultados somente. 

(    ) Apresentar os resultados e discuti-los. 

(    ) Apresentar  os resultados, discuti-los e propor estratégias. 

(    ) Somente, quando algum professor questiona o assunto e/ou pedi algum esclarecimento. 

(     ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Você participou da elaboração das ações que foram (e são) feitas pela Gestão Escolar para solucionar os 

problemas de aprendizagens, detectados na escola? 

(    ) Sim, poucas vezes 

(    ) Sim, algumas vezes 

(    ) Sim, muitas vezes 

(    ) Não participei  

(    ) Não participei, mas outros educadores participaram 

(    ) Nenhuma ação foi (é) feita 

 

Caso sim, como ocorreu o processo para elaborar as ações para solucionar/minimizar os problemas de 

aprendizagens detectados na escola? 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Você considera as ações efetuadas suficientes para solucionar/minimizar os problemas de aprendizagens 

detectados na escola? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Enquanto professor, qual a sua participação para solucionar/minimizar os problemas de aprendizagens 

detectados na escola? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Caso não tenha participado, explique o porquê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6) Ao analisar os resultados da Prova Brasil em Matemática e as principais dificuldades de aprendizagem 

dos alunos da unidade escolar, é possível estabelecer:  

(    ) Correlação, já que os problemas pontuais de aprendizagem são descritos na Matriz de Referência 

da Prova Brasil. 

(    ) Às vezes, correlação, já que alguns problemas pontuais de aprendizagem são descritos na Matriz de 

Referência da Prova Brasil. 

(    ) Não é possível estabelecer correlação, já que nenhum dos problemas pontuais de aprendizagem são 

descritos na Matriz de Referência da Prova Brasil. 

(     ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Ao analisar os resultados da Prova Brasil em Língua Portuguesa e as principais dificuldades de 

aprendizagem dos alunos da unidade escolar, é possível estabelecer:  

(    ) Correlação, já que os problemas pontuais de aprendizagem são descritos na Matriz de Referência 

da Prova Brasil. 

(    ) Às vezes, correlação, já que alguns problemas pontuais de aprendizagem são descritos na Matriz de 

Referência da Prova Brasil. 

(    ) Não é possível estabelecer correlação, já que nenhum dos problemas pontuais de aprendizagem são 

descritos na Matriz de Referência da Prova Brasil. 

 (     ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 

 

8) Em ano de Prova Brasil, a escola faz atividades voltadas à aplicação da prova (como, por exemplo: 

testes; uso de questões de provas anteriores; etc.).  

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Não sei 

(    ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 
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9) Você utiliza os descritores da Prova Brasil em Matemática: 

(    ) Somente para treinar os estudantes para Prova Brasil 

(    ) Sempre, independente da aplicação da Prova Brasil  

(    ) Às vezes, de acordo com a atividade que desejo aplicar 

(    ) Não uso 

 

10) Você utiliza os descritores da Prova Brasil em Língua Portuguesa: 

(    ) somente para treinar os estudantes para Prova Brasil 

(    ) sempre, independente da aplicação da Prova Brasil  

(    ) às vezes, de acordo com a atividade que desejo aplicar 

(    ) Não uso 

 

11) Você considera a Prova Brasil, um instrumento avaliativo, importante para melhorar a qualidade da 

educação em sua escola? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(     ) Outros: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Por quê? 
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APÊNDICE D – Questionário – gestão escolar 

  FORMULÁRIO DE PESQUISA: EQUIPE GESTORA 

a) Qual cargo da gestão escolar ocupa nesta unidade escolar: 

_________________________________________ 

b) Idade: ________________ 

c) Grau de escolaridade: (     ) Magistério     (       ) Pedagogia       (      ) Licenciatura em: 

___________________ (a mais recente) 

Pós-Graduação: Lato-sensu_________________________________________ (a mais recente) 

Stricto-sensu: Mestrado (       ) Doutorado (      )  

Área de concentração: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1) A equipe gestora (direção e coordenadores) fomenta discussões com o corpo docente acerca dos 

resultados da Prova Brasil?  

(    ) Sim  

(    ) Não 

 

2) Caso sim, as discussões ocorrem:  

(    ) Aleatoriamente 

(    ) Somente nos anos em que a Prova Brasil é aplicada¸ em reuniões agendadas (RPS, RP, etc.). 

(     ) Todos os anos, de forma pontual, em reuniões agendadas (RPS, RP, etc.). 

(     ) Somente quando algum professor solicita algum esclarecimento, em reuniões agendadas (RPS, 

RP, etc.). 

(     ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Caso sim, as discussões ocorrem para:  

(    ) Apresentar  os resultados somente. 

(    ) Apresentar os resultados e discuti-los. 

(    ) Apresentar  os resultados, discuti-los e propor estratégias. 

(     ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Há a participação docente na elaboração das ações que foram (e são) feitas pela Gestão Escolar para 

solucionar os problemas de aprendizagens, detectados na escola? 

(    ) Sim, poucas vezes 

(    ) Sim, algumas vezes 

(    ) Sim, muitas vezes 

(    ) Sim, alguns docentes 

(    ) Sim, todos os docentes 

(    ) Não há a participação  

 

Caso sim, como ocorreu o processo para elaborar as ações para solucionar/minimizar os problemas de 

aprendizagens detectados na escola? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Você considera as ações efetuadas suficientes para solucionar/minimizar os problemas de aprendizagens 

detectados na escola? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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5) A Gestão escolar aplica formações, na escola, com vista a sanar as dúvidas do corpo docente sobre o 

SAEB (Prova Brasil)? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6) Caso sim, quais as principais dúvidas dos educadores? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7) O corpo docente é receptivo ao uso dos resultados da Prova Brasil para fomentar mudanças nas ações 

pedagógicas da escola? 

(    ) Sim 

(    ) Não  

(    ) Às vezes 

(    ) Não sei  

(    ) Outros: 

___________________________________________________________________________ 

 

Explique: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8) Em ano de Prova Brasil, a escola faz atividades voltadas à aplicação da prova (como, por exemplo: 

testes; uso de questões de provas anteriores; etc.).  

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Não sei responder 

(    ) Outros: _______________________________________________________________________ 

 

 

9) No decorrer do ano letivo, você utiliza os resultados da Prova Brasil para auxiliar o corpo docente a (re) 

formular suas práticas pedagógicas? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

 

 

10) Como você utiliza os resultados? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

11) Você considera a Prova Brasil, um instrumento avaliativo, importante para melhorar a qualidade de 

ensino de sua escola? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Por quê? 

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Planejamento do curso de formação online 
 

DESAFIO: Conceber, implementar e aplicar, de forma colaborativa, um curso na modalidade à 

distância (ou híbrido), utilizando como parâmetro os elementos indicados abaixo:  

 

ARQUITETURA PEDAGÓGICA 
 

Aspectos Organizacionais:  
 

Tema/Nome do Curso: 

 

Avaliar para qualificar as práticas pedagógicas – Educação X 

Qualidade de Ensino 
 

Público-Alvo: 

 
Professores do Ensino Fundamental - Séries Iniciais.  

Carga Horária (ou Tempo 

Estimado): 

 

Duração de seis meses.  

Justificativa/Relevância da 

Temática: 

 

O Sistema do Ensino brasileiro vem sofrendo mudanças desde a 

década de 90. Transformações essas que ocorrer concomitante as 

mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. Dentre todas 

as mudanças destaca-se o surgimento das avaliações externas para 

mensurar a qualidade de ensino e promover uma educação igualitária e 

de qualidade a todos. Dentro dessa perspectiva as abordagens 

pedagógicas, metodologias e o que ensinar e como ensinar também 

muda.  

Percebe-se no dia a dia das escolas que o professor se torna 

despreparado, perdido, sobrecarregado e desmotivado. A escola deixa 

de ser o lugar de aprender a ler e a escrever, tornando-se um ambiente 

para desenvolvimento global do indivíduo, a comunidade é parte 

integrante (ou pelo menos deveria ser) do processo de aprendizagem e 

os alunos já não são mais os mesmos. O professor se depara com o que 

fazer e como fazer? Em sala de aula. 

Assim buscam seguir um sistema que visa melhor notas no IDEB e 

para isso as avaliações externas administram o que ensinar e para que 

ensinar nas escolas. 

Diante de todas essas mudanças percebe-se a necessidade de formação 

continuada, uma reflexão sobre o sistema de avaliação (internas e 

externas), visando entender que as avaliações devem ter como 

propósito servir de parâmetro para refletir o processo de ensino 

aprendizagem e a didática do professor e não como um instrumento 

avaliativo para encerrar um processo ou como protocolo para 

determinar o que ensinar simplesmente para melhorar nota do IDEB.    

Para tanto a base da formação estará pautada no aporte teórico, na troca 

de experiência e atividade de intervenções, a serem aplicadas em sala 

de aula pelos participantes. 

 

Objetivos da Formação 

O presente curso tem como objetivo levar os cursistas a:  

- Refletir sobre o conceito de educação de qualidade e a finalidade das 

avaliações (internas e externas) como forma de mensurar a 

aprendizagem e principalmente fazer das avaliações um instrumento 

para repensar suas práticas. 

- Perceber o momento de quando e para que avaliar, bem como a 

importância de realizar intervenções durante o processo da 

aprendizagem a partir dessas avaliações.  
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- Promover a interação e contato com uso da tecnologia como forma de 

promover a aprendizagem, buscando inovar a aprendizagem e 

contextualizar a realidade desses novos alunos que adentro os muros da 

escola. 

 

 

Conteúdos /Módulos 

Ambientação  

 

Módulo I – Introdutório  

 

Módulo II – Educação X Qualidade  

 

Módulo III – Avaliar para que?  

 

Módulo IV – Avaliações externas – Prova Brasil 

 

Módulo V – Contextualizando: Práticas Pedagógicas   

 

Módulo VI - A importância da parceria entre Equipe Gestora e 

Corpo Docente  

 

Módulo VII – Autoavaliação e Avaliação do Curso  

Materiais 

Instrucionais 

 

Google Forms 

Youtube 

Fóruns 

Pesquisa Google 

Base de Dados Scielo 

Estudo de caso e elaboração de proposta de intervenção 

 

Aspectos Metodológicos e Tecnológicos 

 

O curso terá o prazo de seis meses de duração, devendo ser respeitado o prazo para entrega das atividades 

bem como a participação nos fóruns de aprendizagem. 

O percurso da aprendizagem será discorrido com metodologias, envolvendo abordagem teórica e 

tecnológica (apresentação de textos, vídeos, fóruns de discussão), bem como atividades interativas, 

práticas a ser aplicadas em sala de aula, como proposta de intervenção, provendo assim a troca de 

experiências e interação entre os cursistas.   

 Os textos, vídeos e materiais de apoio estarão disponíveis durante todo o período do curso para retomada 

de temas, caso haja necessidade, porém, as atividades serão fechadas na data estipulada a cada unidade. 

Embora essas atividades possuam tempo elas poderão ser reapresentadas em novas datas agendadas 

durante o curso, caso haja necessidade de retomada do tema, decorrente a não assimilação do módulo 

desenvolvido.  

O cronograma específico a cada Módulo/Unidade estará disponível no AVA. As atividades avaliativas 

serão realizadas durante o percurso da formação.  

 

Recursos Tecnológicos  

Vídeos 

Textos Diversos – PDF 

Salas de Bate-Papo (Chat) 

Fóruns de Discussão 

Google Drive 

Google Forms 
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Critérios de Avaliação 

Participação nos fóruns.  

Desenvolvimento das atividades explícitas nas unidades.  

Trabalhos em grupo (troca de experiências), proposta de intervenção em cada Módulo.  

 

Cronograma geral do Curso:  

Cada módulo terá duração de 1 mês, sendo fechado depois desse período para a realização das atividades, 

porém o material de estudo ficará disponível para consulta.  

 

Organização, Cronograma de Estudo e Prazo de Entrega das Atividades  

 

 

 

 

 

 

Módulo I: Introdução 

 

Unidade 1 – Familiarizando com o tema 

Unidade 2 – Primeiros conceitos  

Unidade 3 – Didáticas que fazem a diferença 

 

 

 

 

 

 

 

Duração do Módulo: 1 mês 

 

Unidade 1 – Familiarizando com o tema  

Período: 1ª semana (7 dias) 

Somente Leitura 

 

Unidade 2 – Primeiros conceitos  

Período: 1ª e 2ª semana (14 dias) 

 

Atividades:  

Questão dissertativa reflexiva: “Avaliações 

Externas” 

Fórum de Apresentação: Quem sou eu?  

 

Unidade 3 – Didáticas que fazem a diferença  

Período: 3ª e 4ª semana (14 dias) 

 

Atividade: 

Fórum de discussão: O que são didáticas 

diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

Módulo II – Educação X Qualidade 

 

Unidade 1 – Contexto histórico da Educação 

brasileira: Organização e Legalidade do Sistema 

de Ensino da Educação Básica 

Unidade 2 – Qualidade de educação 

Unidade 3 – Papel do professor avanços e/ou 

retrocessos  

 

 

Duração do Módulo: 1 mês 

 

Unidade 1 – Contexto histórico da Educação 

brasileira, Organização e Legalidade do 

Sistema de Ensino da Educação Básica 

Brasileira 

Período: 1ª semana (7 dias) 

Somente Leitura 

 

Unidade 2 – Qualidade de educação  

Período: 1ª e 2ª semana (14 dias) 

Atividades:  

Questão Dissertativa Reflexiva: Estudo de Caso 

– Aprendizagem.  

Fórum discussão: Discussão sobre o Sistema 

Educacional Brasileiro.  

 

Unidade 3 – Papel do professor, avanços e 

retrocessos.  

Período: 3ª e 4ª semana (14 dias) 
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Atividades:  

Questão dissertativa reflexiva –Avaliação do 

semanário – planejando do dia a dia. 

Fórum de discussão: O perfil do Professor 

Contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo III – Avaliar pra que? 

 

Unidade 1 – Fundamentos da Avaliação da 

Aprendizagem 

Unidade 2 – “Avaliação na Educação Básica” 

Unidade 3 – Planejando para Promover a 

Aprendizagem 

 

Duração do Módulo: 1 mês 

 

Unidade 1 – Fundamentos da Avaliação da 

Aprendizagem  

Período: 1ª semana (7 dias) 

 

Unidade 2 – “Avaliação na Educação Básica” 

Período: 1ª e 2ª semana (14 dias) 

Atividades: 

Questão dissertativa reflexiva – “Avaliação e 

Autoavaliação"  

Fórum de discussão: A Eficácia dos Métodos 

Avaliativos  

 

Unidade 3 – Planejando para Promover a 

Aprendizagem  

Período: 3ª e 4ª semana (14 dias) 

Atividades:  

Questão dissertativa reflexiva: Proposta de 

Intervenção – Sequência Didática e pesquisa 

acerca dos resultados da Prova Brasil. 

Fórum de discussão: Revisão das práticas 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo IV – Avaliações externas – Prova 

Brasil 

 

Unidade 1 – Sistema de Avaliações Externas  

Unidade 2 – Avaliação em Larga Escala e a 

Unidade Escolar 

Unidade 3 – Os protagonistas da sala de aula  

 

 

Duração do Módulo: 1 mês 

 

Unidade 1 – “Sistema de Avaliações Externas”  

Período: 1ª semana (7 dias) 

Somente Leitura. 

 

Unidade 2 – “Avaliação em Larga Escala e a 

Unidade Escolar”  

Período: 1ª e 2ª semana (14 dias) 

 

Atividades: 

Questão dissertativa reflexiva – “Avaliações 

externas” – Resultados da Prova Brasil  

Fórum de discussão: Sistema de Avaliação em 

Larga Escala – Prova Brasil  

 

Unidade 3 – Os protagonistas da sala de aula  

3ª e 4ª semana (14 dias) 

 

Atividades:  

Proposta de Intervenção Entrevista realizada 

com os alunos da sala de aula.  

Fórum de discussão: Para que avaliar as práticas 

pedagógicas? 
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Módulo V – Contextualizando: prática 

pedagógica 

 

Unidade 1 – Unidade Escolar – Revendo as 

Práticas Pedagógicas 

Unidade 2 – Repensando em Novas Propostas 

Unidade 3 – Um novo olhar – Avaliar é Preciso 

 

Duração do Módulo: 1 mês 

 

Unidade 1 – Unidade Escolar – “Revendo as 

Práticas Pedagógicas”  

Período: 1ª semana (7 dias) 

Não há atividades 

 

Unidade 2 – Repensando em Novas propostas 

Período: 1ª e 2ª semana (14 dias) 

 

Atividades: 

Questão dissertativa reflexiva - “Promovendo 

Mudanças pedagógicas”. 

Fórum de Discussão: Práticas Pedagógicas e 

Inovação. 

 

Unidade 3 – Um novo Olhar – Avaliar é 

Preciso 

Período: 3ª e 4ª semana (14 dias)  

 

Atividades:  

Proposta de intervenção: Um novo olhar para 

sala de aula. Estudo de Caso invertido em dupla.  

Fórum de Discussão: Desafios e novas 

possibilidades. Planejamento de proposta 

inovadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo VI – A importância da parceria entre 

Equipe Gestora e Corpo Docente 

 

Unidade 1 – “O papel da Gestão Escolar”  

Unidade 2 – Formação do Professor – Um novo 

olhar 

Unidade 3 – A importância de a Gestão no Fazer 

Pedagógico 

 

Duração do Módulo: 1 mês 

 

Unidade 1 – “O papel da Gestão Escolar” 

Período: 1ª semana (7 dias) 

Somente leitura. 

 

Unidade 2 – Formação do Professor – Um 

novo olhar 

Período: 1ª e 2ª semana (14 dias) 

Atividades: 

Pesquisa de Campo – Formação Continuada 

Fórum de Discussão – Gestão Escolar e Corpo 

Docente. 

 

Unidade 3 – A importância de a Gestão no 

Fazer Pedagógico   

Período: 3ª e 4ª semana (14 dias) 

Atividades:  

Proposta de Intervenção: (Pesquisa de Campo), 

Quis Interativo e Produção Texto Dissertativo. 

Fórum de Discussão: O Olhar Docente na 

Gestão Democrática. 
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Duração do Módulo: 1 mês 

 

 

 

Módulo VII– Módulo 7 – Autoavaliação e  

Avaliação de Curso 

 

Unidade 1 – Fechamento, Autoavaliação e 

Avaliação de Curso. 

 

Unidade 01 – “Fechamento do Curso” 

Período: 1ª semana (7 dias) 

Atividades: 

Questionário no Google Forms – Avaliação 

Geral do Curso 

Memorial Reflexivo (Aprendizagem, 

Dificuldades, Estratégias, Comentários e 

Observações). 

 

 

Critérios de Avaliação 

Participação das propostas de atividades na 

Unidade 2 e 3 e posicionamento a respeito da 

temática nos fóruns de discussão. Avalia-se a 

participação, a capacidade argumentativa e a 

coerência dos comentários deixados nos diálogos 

nas discussões dos fóruns. 
 

 

 

Estrutura do Curso  

Ambientação  

 

Área destinada aos primeiros contatos com a plataforma: breve apresentação, orientações quanto ao 

preenchimento de perfil, organização e cronograma do curso e teste interativo para identificação dos 

conhecimentos prévios. 

 

Módulo I: Introdução 
 

Aspectos 

Metodológicos e 

Tecnológicos 

Unidade 1 – “Familiarizando com o tema” 

Período: 1ª semana 

Videoaula: “Avaliação da aprendizagem - Cipriano Luckesi” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JqSRs9Hqgtc 
 

Material de Apoio 

Vídeos “Avaliação Escolar e Avaliação – Ensino Aprendizagem” 

Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=KNJS9-m7hcI 

              “Avaliação e Ensino-Aprendizagem”            

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yzmKEUJrico 
Somente Leitura 

Ementa: Apresentação pessoal para que os cursistas possam se conhecer e apresentar seus 

conhecimentos sobre o assunto. Conceito de educação e qualidade de ensino. 

Objetivos do Módulo: 
- Oferecer boas-vindas aos cursistas. 

- Oportunizar a apresentação dos integrantes do curso e da temática (avaliações internas e externas). 

- Explorar a temática a partir de levantamento de dados através de uma abordagem lúdica e um breve 

contexto histórico sem aprofundar o assunto. 

Unidades do Módulo: 

Unidade 1 – Familiarizando com o tema 

Unidade 2 – Primeiros conceitos  

Unidade 3 – Didáticas que fazem a diferença 

https://www.youtube.com/watch?v=KNJS9-m7hcI
https://www.youtube.com/watch?v=yzmKEUJrico
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Unidade 2 – Primeiros conceitos  

Período: 1ª e 2ª semana     

Videoaula: “O papel da avaliação na aprendizagem”  
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NyV47Ty3JzA 

                    “Tipos de avalições”  
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=DxbAMfgVx14 

                     “Avaliação em Larga escala”  
Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=YelH69ItnsI 

 

Material de Apoio. 

Tema: “A avaliação da aprendizagem como um ato amoroso: o que o      

professor pratica?”  

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

46982009000200010   

             “Avaliação externa no contexto escolar”  

Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-

externa-no-contexto-escolar/59195 

 

Atividades: 

Questão dissertativa reflexiva “Avaliações Externas” 

Primeiros conceitos sobre a temática. Qual a finalidade e como a avaliação 

externa (em Larga Escala) pode ser utilizado pela Unidade Escolar. 

Fórum de Apresentação: Quem sou eu?  

Vídeo de Apoio:  

Como eram as Escolas Antigamente   
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=s_c20zUjk1I 

Apresentação pessoal ressaltando as expectativas com o curso. 
 

Unidade 3 - Didáticas que fazem a diferença  

Período: 3ª e 4ª semana 

Videoaula: “Didática Geral: Estratégias de Ensino” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=vuvhKS-fApQ 

Material de Apoio:  

Vídeos:  

Tema: “Relato de experiência sala de leitura” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=A_cWLA7rdBU 

             “Escolas promove aulas didáticas diferenciadas”  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=rkSaGtyn67k 

Atividades:  

Fórum de discussão: O que são didáticas diferenciadas? 

Vídeo de Apoio para as discussões: 

Tema: “Relato de experiências bem sucedidas” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Ew7Va-wrrlQ 
Discussão sobre didáticas que fazem a diferença, apresentando relatos 

pessoais de metodologia diferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyV47Ty3JzA
https://www.youtube.com/watch?v=NyV47Ty3JzA
https://www.youtube.com/watch?v=NyV47Ty3JzA
https://www.youtube.com/watch?v=DxbAMfgVx14
https://www.youtube.com/watch?v=DxbAMfgVx14
https://www.youtube.com/watch?v=DxbAMfgVx14
https://www.youtube.com/watch?v=YelH69ItnsI
https://www.youtube.com/watch?v=YelH69ItnsI
https://www.youtube.com/watch?v=YelH69ItnsI
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982009000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982009000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982009000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982009000200010
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-externa-no-contexto-escolar/59195
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-externa-no-contexto-escolar/59195
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-externa-no-contexto-escolar/59195
https://www.youtube.com/watch?v=s_c20zUjk1I
https://www.youtube.com/watch?v=A_cWLA7rdBU
https://www.youtube.com/watch?v=A_cWLA7rdBU
https://www.youtube.com/watch?v=Ew7Va-wrrlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ew7Va-wrrlQ
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Módulo II – Educação X Qualidade 

 

Ementa: Primórdios da educação, seu contexto histórico, fazendo um paralelo com qualidade de 

ensino, revisando as mudanças ocorridas na educação ao longo das décadas e papel do professor nesse 

contexto. 

Objetivo do Módulo:  

- Perceber a relação entre educação, econômica e política, que elas caminham juntas e são dissociáveis. 

- Analisar as influências que as mudanças nessas esferas (economia e política) trazem na educação.  

Unidades do Módulo: 

Unidade 1 – Contexto histórico da Educação brasileira, Organização e Legalidade do Sistema de 

Ensino da Educação Básica. 

Unidade 2 – Qualidade de educação 

Unidade 3 – Papel do professor avanços e/ou retrocessos  

 

Aspectos 

Metodológicos 

e Tecnológicos 

 

Unidade 1 – Contexto Histórico da Educação Brasileira, Organização e 

Legalidade do Sistema de Ensino da Educação Básica.  
Período: 1ª semana 

Videoaula “História da Educação no Brasil”  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=BERZeV49VGc 

  

“Organização e funcionamento do ensino – Legislação educacional: marcos 

legais da educação básica”  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RqXqzlTZF-U 

Material de Apoio  

Tema: “Série especial: História da Educação no Brasil” 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1910/serie-especial-historia-da-educacao-no-

brasil 

Tema: “Educação pós-ditadura: qualidade para todo” 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/3432/educacao-pos-ditadura-qualidade-para-

todos 

Tema: “Organização da Educação Nacional: Sistema e Conselho Nacional de 

Educação, Plano e Fórum Nacional de Educação” – Dermeval Saviani 

Fonte:  http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/07.pdf 

Tema: “Como a Educação e o Ensino se organizam legalmente no Brasil”   

Fonte: https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/ 

Somente Leitura  

 

Unidade 2 – Qualidade de educação  

Período: 1ª e 2ª semana 

Videoaula: “Processo de avaliação – Avaliação e qualidade da educação”  

Fonte: http://tvcultura.com.br/videos/32682_processos-de-avaliacao-aula-08-avaliacao-e-

qualidade-da-educacao.html 

                    “O que é Educação de Qualidade? 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=qVnaNVuPKQU 

 

Material de Apoio 

Tema: “O caminho para a qualidade”  

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/2785/o-caminho-para-a-qualidade  

Tema: “Qualidade: Retratos da Educação Brasileira da Atualidade”   

Fonte: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/510-4.pdf 

Tema: “A educação e seus indicadores de qualidade” 

Fonte: http://universidadebrasil.edu.br/portal/a-educacao-e-seus-indicadores-de-qualidade/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BERZeV49VGc
https://www.youtube.com/watch?v=RqXqzlTZF-U
https://novaescola.org.br/conteudo/1910/serie-especial-historia-da-educacao-no-brasil
https://novaescola.org.br/conteudo/1910/serie-especial-historia-da-educacao-no-brasil
https://novaescola.org.br/conteudo/1910/serie-especial-historia-da-educacao-no-brasil
https://novaescola.org.br/conteudo/3432/educacao-pos-ditadura-qualidade-para-todos
https://novaescola.org.br/conteudo/3432/educacao-pos-ditadura-qualidade-para-todos
https://novaescola.org.br/conteudo/3432/educacao-pos-ditadura-qualidade-para-todos
http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/07.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/07.pdf
https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/
https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/
http://tvcultura.com.br/videos/32682_processos-de-avaliacao-aula-08-avaliacao-e-qualidade-da-educacao.html
http://tvcultura.com.br/videos/32682_processos-de-avaliacao-aula-08-avaliacao-e-qualidade-da-educacao.html
https://www.youtube.com/watch?v=qVnaNVuPKQU
https://novaescola.org.br/conteudo/2785/o-caminho-para-a-qualidade
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/510-4.pdf
http://universidadebrasil.edu.br/portal/a-educacao-e-seus-indicadores-de-qualidade/
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Atividades:  

Questão Dissertativa Reflexiva: “Qualidade de Ensino” 

“Estudo de Caso”. Apresentação de 2 estudo de caso, para escolha de 1 estudo e 

propor nova metodologia e didática para contemplar a aprendizagem desse aluno 

em estudo.  

Fórum discussão: O Sistema Educacional Brasileiro  

Material de Apoio:  

Quiz interativo: Sistema Educacional Brasileiro 

Fonte: https://www.politize.com.br/quiz-sistema-educacional-brasileiro/ 

Discussão sobre o Sistema Educacional Brasileiro.  

 

Unidade 3 – Papel do professor, avanços e retrocessos  

Período: 3ª e 4ª semana 

Videoaula: “O educador não dá aula ele guia os conhecimentos” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=5ET5-VMaRTM 

                   “Rubens Alves – O Papel do Professor”  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU 

Material de Apoio  

Tema: “Educação no Brasil: avanços e retrocessos”  

Fonte:  http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/viewFile/296/157 

 

 

Tema: “Avanços e retrocessos. Os desafios da escola pública na perspectiva do 

professor paranaense” 
Fonte: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2

016_pdp_gestao_ufpr_dircilenesilvadesenepimentel.pdf 

Vídeos: “Paulo Freire - o papel do professor” por Moacir Gadotti  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uz66M5u6cco 

Atividades: 

Questão dissertativa reflexiva – “Tudo começa pelo Planejar e (re) planejar” 

Avaliação do semanário – planejando o dia a dia. 

Fórum de discussão: O Professor contemporâneo 

Vídeo de apoio para as discussões:  

“O perfil do Professor Contemporâneo”  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kP5x8MPASRM 

Discussão acerca da temática o papel do professor contemporâneo. 

 

 

 

Módulo III – Avaliar para que?  

 

Ementa: Embasamento teórico sobre Avaliação da Aprendizagem, seu contexto histórico, bem 

como alguns modelos de avaliações. 

Objetivos do Módulo:  

- Perceber o papel da avaliação no processo de Ensino e Aprendizagem na Educação Básica.  

- Entender que avaliação faz parte da vida do ser humano e avaliar deve ser uma reflexão para 

mudar as práticas pedagógicas. 

Unidades do Módulo: 

Unidade 1 – Fundamentos da Avaliação da Aprendizagem 

Unidade 2 – “Avaliação na Educação Básica” 

Unidade 3 – Planejando para Promover a Aprendizagem  

https://www.politize.com.br/quiz-sistema-educacional-brasileiro/
https://www.politize.com.br/quiz-sistema-educacional-brasileiro/
https://www.politize.com.br/quiz-sistema-educacional-brasileiro/
https://www.youtube.com/watch?v=5ET5-VMaRTM
https://www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU
https://www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU
http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/viewFile/296/157
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_gestao_ufpr_dircilenesilvadesenepimentel.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_gestao_ufpr_dircilenesilvadesenepimentel.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_gestao_ufpr_dircilenesilvadesenepimentel.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_gestao_ufpr_dircilenesilvadesenepimentel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uz66M5u6cco
https://www.youtube.com/watch?v=uz66M5u6cco
https://www.youtube.com/watch?v=kP5x8MPASRM
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Aspectos 

Metodológicos e 

Tecnológicos 

 

Unidade 1 – Fundamentos da Avaliação da Aprendizagem 

Período: 1ª semana 

Videoaula “Avaliação da aprendizagem”  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=03VtU054Nos 

Material de Apoio:  

Tema: “Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do 

Professor PDE” 

Fonte: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/

2014/2014_unespar-paranagua_gestao_artigo_elisabete_luisa_candido.pdf 

Somente Leitura  

 

Unidade 2 – “Avaliação na Educação Básica” 

Período: 1ª e 2ª semana 

Videoaula: “Avaliação e Autoavaliação” 

Fonte: http://gepa-avaliacaoeducacional.com.br/category/videoaula-sobre-

avaliacao-e-autoavaliacao/ 

Material de Apoio 

Tema: “O processo de Avaliação nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental: Uma contribuição à prática diagnóstica e formativa do 

Educador/avaliador” 

 

Fonte: 
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_M

D1_SA5_ID4221_26082015152146.pdf 

Tema “Tipos de avaliação” 

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/2013nahead/aop_0113.pdf 

Tema “Auto avaliação docente e melhoria das práticas pedagógicas: 

percepções de professores portugueses” 

Fonte: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

AutoavaliacaoDocenteEMelhoriaDasPraticasPedagogica-5619744.pdf 

Atividades:  

Questão dissertativa reflexiva – “Avaliação e Autoavaliação” 

Elaborar texto dissertativo a partir de perguntas reflexivas norteadoras (Qual a 

função e objetivo da avaliação para você? Como as avaliações podem 

contribuir para a prática pedagógica? Como avalia a aprendizagem da sua 

turma?) 

Fórum de discussão: Métodos Avaliativos Escolar são Eficazes?   

Material de Apoio para discussão:  

Tema: Avaliação: Prêmio ou Punição? 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6rHvpwKOpQg 

Tema: A Avaliação Externa sob Olhar de Três Especialistas  

Fonte: http://info.geekie.com.br/avaliacao-externa-especialistas/  

Abordagem dos métodos avaliativos em larga escala.  A partir de uma 

pergunta norteadora: Podemos considerar que as avaliações externas são 

eficientes para promover mudanças? Seja na estrutura da Unidade Escolar 

como nos projetos e ou/ didática do professor? 

 

Unidade 3 – Planejando para Promover a Aprendizagem  

Período: 3ª e 4ª semana 

Videoaula: “Didática e planejamento” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=V5TReu7INkE 

Material de Apoio: 

Tema: “Planejar ajuda a combater dificuldade no aprendizado” 

Fonte: https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1920/planejar-ajuda-a-combater-

https://www.youtube.com/watch?v=03VtU054Nos
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranagua_gestao_artigo_elisabete_luisa_candido.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranagua_gestao_artigo_elisabete_luisa_candido.pdf
http://gepa-avaliacaoeducacional.com.br/category/videoaula-sobre-avaliacao-e-autoavaliacao/
http://gepa-avaliacaoeducacional.com.br/category/videoaula-sobre-avaliacao-e-autoavaliacao/
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA5_ID4221_26082015152146.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA5_ID4221_26082015152146.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/2013nahead/aop_0113.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AutoavaliacaoDocenteEMelhoriaDasPraticasPedagogica-5619744.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AutoavaliacaoDocenteEMelhoriaDasPraticasPedagogica-5619744.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6rHvpwKOpQg
http://info.geekie.com.br/avaliacao-externa-especialistas/
https://www.youtube.com/watch?v=V5TReu7INkE
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1920/planejar-ajuda-a-combater-dificuldade-no-aprendizado
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dificuldade-no-aprendizado  

Tema: “Proposta pedagógica e planejamento: as bases do sucesso 

escolar” 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/453/proposta-pedagogica-planejamento-

bases-sucesso-escolar 

Atividades: 

Questão dissertativa reflexiva: Proposta de Intervenção – Apresentação de 

sequência didática com proposta de intervenção a partir da avaliação da 

aprendizagem da sala de aula.  Pesquisa acerca dos resultados da Prova Brasil. 

Fórum de discussão: Revisão das Práticas Pedagógicas 

Compartilhar os resultados da proposta de Intervenção da questão dissertativa 

para promover a discussão acerca da temática avaliação e práticas 

pedagógicas.  

 

 

Módulo IV – Avaliações externas – Prova Brasil 

 

Ementa: As avaliações externas, seu contexto histórico bem como seus aspectos positivos e 

negativos. O papel da escola e do professor perante a essas avaliações. 

Objetivo do Módulo:   

- Entender o que são avaliações em larga escala, como, porque elas surgem e para que sirvam as 

avaliações externas, seu sistema de políticas públicas e a relação entre escola, professores, alunos e 

comunidade escolar. 

Unidades do Módulo: 

Unidade 1 – Sistema de Avaliações Externas  

Unidade 2 – Avaliação em Larga Escala e a Unidade Escolar 

Unidade 3 – Os protagonistas da sala de aula  

 

Aspectos 

Metodológicos 

e Tecnológicos 

 

Unidade 1 – Sistema de Avaliações Externas  

Período: 1ª semana 

Videoaula: “Avaliação externa e em larga escala no Brasil”  

Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=jROq7BZFR3E 

 

Material de Apoio 

Vídeo: “Uso das avaliações externas pelas escolas” 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PCvzKcjNbt4 

 

Unidade 2 – Avaliação em Larga Escala e a Unidade Escolar  

Período: 1ª e 2ª semana 

Vídeo Aula: Processo de Avaliação – Uso das Avaliações Externas pelas 

Escolas 

Fonte: http://tvcultura.com.br/videos/32575_processos-de-avaliacao-aula-14-uso-

das-avaliacoes-externas-pelas-escolas.html 

 

Material de apoio 

“Críticas e Diálogos em Face da Relação Escola Versus Avaliações 

Externas” 

Fonte: https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/6895 

 

            “Qualidade das Escolas: tensões e potencialidades das avaliações 

externas”              

Fonte: http://www.redalyc.org/html/3172/317230680006/ 

            “Prova Brasil X inclusão ou exclusão” 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1920/planejar-ajuda-a-combater-dificuldade-no-aprendizado
https://novaescola.org.br/conteudo/453/proposta-pedagogica-planejamento-bases-sucesso-escolar
https://novaescola.org.br/conteudo/453/proposta-pedagogica-planejamento-bases-sucesso-escolar
https://www.youtube.com/watch?v=jROq7BZFR3E
https://www.youtube.com/watch?v=PCvzKcjNbt4
http://tvcultura.com.br/videos/32575_processos-de-avaliacao-aula-14-uso-das-avaliacoes-externas-pelas-escolas.html
http://tvcultura.com.br/videos/32575_processos-de-avaliacao-aula-14-uso-das-avaliacoes-externas-pelas-escolas.html
https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/6895
http://www.redalyc.org/html/3172/317230680006/


128 

 

Fonte: https://revistas.utfpr.edu.br/recit/article/view/5128 

           “IDEB para que e por quê?” 

Fonte: https://emnuvens.com.br/abcustos/article/view/443 

 

Atividades: 

Questão dissertativa reflexiva – “Avaliações externas” – Resultados da Prova 

Brasil  

Fórum de discussão: Sistema de Avaliação em Larga Escala – Prova Brasil 

Vídeo de Apoio para a Discussão: 

Tema: Avaliação das políticas públicas de educação - Marta Arretche 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=LsT21yPiTQA 

Debate sobre o Sistema de Avaliações Em Larga Escala aspectos positivos e/ou 

negativos.  

 

 Unidade 3 – Os protagonistas da sala de aula  

Período: 3ª e 4ª semana 

Vídeo aula: “Unesp Notícias | TBL põe aluno como protagonista em sala de 

aula 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7QrncCAQcYc 

Tema: “Estante Mágica | Como tornar o aluno protagonista” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=383x2sNcpFI 

Material de Apoio:  

Tema: “Aluno como protagonista e os benefícios para a aprendizagem” 

Fonte: https://escoladainteligencia.com.br/aluno-como-protagonista-e-os-beneficios-

para-a-aprendizagem/ 
Tema: “Alunos como protagonistas em sala de aula” 

Fonte: https://jornadaedu.com.br/acontece-na-escola/alunos-como-protagonistas-em-

sala-de-aula/ 

Tema: “Protagonistas na Aprendizagem" 

Fonte: http://www.pucrs.br/revista/protagonistas-na-aprendizagem/ 

Atividades: 

Proposta de intervenção - Entrevistando os protagonistas da sala de aula. 

Entrevista semiestrutura para ser aplicado na sala de aula com os alunos. 

Fórum de discussão: Para que avaliar as práticas pedagógicas? 

Vídeo de apoio para Discussão:  

Tema: “Maria Teresa Mantoan - Ensinar e Aprender: nem tudo depende da 

didática” 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ubKm6Ic7Ce8 

Compartilhar e destacar os pontos impactantes da Atividade desenvolvida na 

Proposta de \intervenção, relacionando com o vídeo de apoio.  

 

Módulo V – Contextualizando: Prática Pedagógica 

 

Ementa: Metodologia desenvolvida em sala de aula, e avaliação das práticas pedagógicas, buscando 

mudanças reais no dia a dia do fazer da escola. 

Objetivos do Módulo:  

- Refletir sobre a importância de utilizar as avaliações para (re) planejar as práticas pedagógicas.  

- Propor revisões nas metodologias desenvolvidas em sala de aula, partindo da realidade do aluno. 

- Oportunizar momentos enriquecedores, favorecendo as trocas pedagógicas como ferramenta na 

busca de alternativas para diversificar as aulas, tornando-as as mais atrativas contribuindo para a 

aprendizagem. 

https://revistas.utfpr.edu.br/recit/article/view/5128
https://emnuvens.com.br/abcustos/article/view/443
https://www.youtube.com/watch?v=7QrncCAQcYc
https://www.youtube.com/watch?v=383x2sNcpFI
https://escoladainteligencia.com.br/aluno-como-protagonista-e-os-beneficios-para-a-aprendizagem/
https://escoladainteligencia.com.br/aluno-como-protagonista-e-os-beneficios-para-a-aprendizagem/
https://jornadaedu.com.br/acontece-na-escola/alunos-como-protagonistas-em-sala-de-aula/
https://jornadaedu.com.br/acontece-na-escola/alunos-como-protagonistas-em-sala-de-aula/
http://www.pucrs.br/revista/protagonistas-na-aprendizagem/
https://www.youtube.com/watch?v=ubKm6Ic7Ce8
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Unidades do Módulo:  

Unidade 1 –Unidade Escolar – Revendo as Práticas Pedagógicas 

Unidade 2 – Repensando em Novas Propostas 

Unidade 3 – Um novo olhar – Avaliar é preciso   

 

Aspectos 

Metodológicos e 

Tecnológicos 

 

Unidade 1 – Unidade Escolar – “Revendo as Práticas Pedagógicas” 

Período: 1ª semana 

Vídeo: “A escola e as práticas pedagógicas”  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mQUgoqVSGfo 

Material de Apoio 

Tema “Políticas públicas, prática pedagógica e escola inclusiva”. 

Fonte: http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/589 

Somente leitura 

 

Unidade 2 – Repensando em Novas Propostas 

Período: 1ª e 2ª semana 

Vídeo: “Inovar e Transformar - Mario Sérgio Cortella” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WGRmcuFc5Nk 

                    “Reportagem: Práticas Pedagógicas Inovadoras” 

Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=bwYMOCYm210 

Material de Apoio  

Tema “Barreiras à promoção da criatividade no ensino 

fundamental” 

Fonte:http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/27247/1/ARTIGO_%20BarreirasPro

mocaoCriatividade.pdf  

Tema: “Educação e inovação: Por que precisamos inovar?” 

Fonte: https://www.escolaweb.com.br/blog/educacao-e-inovacao-precisamos-inovar/ 

Tema “Conheça a Escola EDEM e Inspire-se com 4 estratégias para 

Inovar no Primeiro Ano do Ensino Fundamental!”  
Fonte:http://info.geekie.com.br/ensino-fundamental/ 

Atividades: 

Proposta de intervenção: Promovendo Mudanças - Apresentar possíveis 

mudanças na escola para qualificar o processo de aprendizagem. 

Fórum de Discussão: Práticas Pedagógicas e Inovação 

Material de Apoio:  

Tema: Trecho do filme: Sorriso de Monalisa  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=-dWDma9Gzfk  

Apresentar práticas pedagógicas vivenciadas no dia a dia, relacionando 
com o filme e conceituar o que são Práticas Pedagógicas Inovadoras.  

Unidade 3 – Um novo olhar – Avaliar é Preciso  

Período: 3ª e 4ª semana  

Vídeo:  “Didática” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yh6OKKaCozU 

 

Material de Apoio: 
Vídeo: “Auto avaliação da Escola” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NJDghOsAlEE 

            “Portfólio como instrumento de avaliação e autoavaliação” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JbcGMyi_V5U 
Tema: “A importância de avaliar o processo de ensino e aprendizagem” 

Fonte: https://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/a-importancia-de-avaliar-o-

processo-de-ensino-e-aprendizagem/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mQUgoqVSGfo
http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/589
https://www.youtube.com/watch?v=WGRmcuFc5Nk
https://www.youtube.com/watch?v=bwYMOCYm210
http://repositorio.unb.br/handle/10482/27247
http://repositorio.unb.br/handle/10482/27247
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/27247/1/ARTIGO_%20BarreirasPromocaoCriatividade.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/27247/1/ARTIGO_%20BarreirasPromocaoCriatividade.pdf
https://www.escolaweb.com.br/blog/educacao-e-inovacao-precisamos-inovar/
http://info.geekie.com.br/ensino-fundamental/
https://www.youtube.com/watch?v=-dWDma9Gzfk
https://www.youtube.com/watch?v=yh6OKKaCozU
https://www.youtube.com/watch?v=JbcGMyi_V5U
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Atividades: 

Proposta de intervenção: Um novo olhar para sala de aula. Trabalho 

realizado em dupla. Estudo de caso invertido (troca de sala de aula com a 

dupla). 

Fórum de discussão: Desafios e novas possibilidades 

Material de Apoio para discussão:  

Vídeos: “Inovando: Aprendendo a tabuada sem traumas” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=UduNUfVCN-k 

              “Como Decorar a Tabuada em 2 Minutos” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KgiyzmVO9Ys 
Após assistir o vídeo criar uma nova proposta para trabalhar a temática 

explorada nos vídeos. Filmar e postar no fórum e interagir com as demais 

propostas apresentadas no fórum.  

 

Módulo VI – A importância da parceria entre Equipe Gestora e Corpo Docente 

 

Ementa: A importância de utilizar as avaliações como oportunidade para repensar as práticas 

pedagógicas, compreendendo que, por meio das avaliações é possível ressignificar a aprendizagem, 

como também o papel da Gestão Escolar, nesse percurso de mudanças. 

Objetivos do Módulo:  

- Entender que as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas geram impacto na educação. 

- Compreender a importância do papel do professor nesse contexto social. 

- Compreender o Papel da Gestão Escolar diante da necessidade de implementação de mudanças nas 

práticas pedagógicas.  

Unidades do Módulo: 

Unidade 1 – “O papel da Gestão Escolar”  

Unidade 2 – Formação do Professor – Um novo olhar 

Unidade 3 – A importância de a Gestão no Fazer Pedagógico  

 

Aspectos 

Metodológicos 

e 

Tecnológicos 

Unidade 1 – “O papel da Gestão Escolar” 

Período: 1ª semana 

Vídeo: “O papel da equipe gestora da escola” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=-hg4v_NEt90 

Material de Apoio 

Tema: Gestor Escolar: Qual é o seu papel na nova escola? 

Fonte: http://info.geekie.com.br/gestor-escolar/ 

Tema: “A Importância do Gestor Escolar na Qualidade de Ensino Ofertado”  

Fonte: http://bdm.unb.br/bitstream/10483/9993/1/2014_GizelleAlvesXavierDosSantos.pdf 

Somente Leitura  
 

Unidade 02 – Formação do Professor – Um novo olhar 

Período: 1ª e 2ª semana 

Vídeo: “Formação Continuada” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JN_wdjCOFxw 

Material de Apoio 

Tema “Formação do professor e ressignificação da prática pedagógica” 

Fonte: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/579 

Tema: “Mudar a prática de ensino e suas implicações na cultura docente: 

sobre o desafio de aprender” 

Fonte: http://educas.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/MUDAR-A-

PR%C3%81TICA-DE-ENSINO-E-SUAS-IMPLICA%C3%87%C3%83O-NA-CULTURA-

DOCENTE.pdf 

Vídeo: “Os professores diante das avaliações externas: Uma primeira 

https://www.youtube.com/watch?v=UduNUfVCN-k
https://www.youtube.com/watch?v=KgiyzmVO9Ys
https://www.youtube.com/watch?v=-hg4v_NEt90
http://info.geekie.com.br/gestor-escolar/
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/9993/1/2014_GizelleAlvesXavierDosSantos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JN_wdjCOFxw
http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/579
http://educas.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/MUDAR-A-PR%C3%81TICA-DE-ENSINO-E-SUAS-IMPLICA%C3%87%C3%83O-NA-CULTURA-DOCENTE.pdf
http://educas.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/MUDAR-A-PR%C3%81TICA-DE-ENSINO-E-SUAS-IMPLICA%C3%87%C3%83O-NA-CULTURA-DOCENTE.pdf
http://educas.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/MUDAR-A-PR%C3%81TICA-DE-ENSINO-E-SUAS-IMPLICA%C3%87%C3%83O-NA-CULTURA-DOCENTE.pdf


131 

 

aproximação” 

Fonte: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R2643-1.pdf 

Atividades: 

 Proposta de Intervenção: Pesquisa de Campo – Formação Continuada. O que 

entendemos? 

Fórum de Discussão: Gestão Escolar e Corpo Docente  

Avaliação reflexiva acerca da Gestão Democrática e Autoavaliação no processo da 

construção de parceria.  

           

Unidade 3 – A importância de a Gestão no Fazer Pedagógico   

Período: 3ª e 4ª semana 

Vídeo: “O Pedagógico na Gestão Escolar” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=j6IB4Ca5bfA 

Material de Apoio:  

Tema: Por que a gestão pedagógica é imprescindível para o ambiente escolar? 

Fonte: https://escoladainteligencia.com.br/por-que-a-gestao-pedagogica-e-imprescindivel-

para-o-ambiente-escolar/ 

Tema: Gestão escolar e pedagógica: diferentes e complementares! 

Fonte: https://www.escolaweb.com.br/blog/gestao-escolar-e-gestao-pedagogica-diferentes-

e-complementares/ 

Atividades:  

Proposta de Intervenção: Participação no Quiz Interativo e Pesquisa de Campo – 

Gestão e Corpo Docente (enquete com os profissionais da Unidade Escolar e 

elaboração de Texto dissertativo). 

Fórum de Discussão: O Olhar Docente na Gestão Democrática  

Material de Apoio para Discussão: 

Vídeo: “Escola Democrática” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=AgfiBJyAMKs 

Relato de Experiência: compartilhar a experiência obtida com a proposta de 

intervenção na Unidade 4, destacando os pontos mais impactantes, os resultados 

obtidos, fazendo um paralelo com os elementos teóricos abordados no módulo. 

 

Módulo VII –Autoavaliação e Avaliação de Curso 

 

Ementa: Avaliação do curso, dos conteúdos apresentados e da metodologia aplicada.  Como 

também a contribuição dos estudos realizados no curso para mudanças nas práticas docentes.  

Objetivos do Módulo:  

- Propor a avaliação do curso (tempo, conteúdo, leituras, atividades), a fim de se identificar a 

contribuição dos estudos realizados na promoção de mudanças no fazer pedagógico.  

- Realizar Autoavaliação, quanto ao envolvimento dos participantes nas atividades propostas.   

Unidade do Módulo: 

Unidade 1 – Fechamento, Autoavaliação e Avaliação do Curso. 

 

Aspectos 

Metodológicos e 

Tecnológicos 

 

Unidade 01 – “Fechamento do Curso” 

Período: 1ª semana 

Vídeo: “Vídeo Como Uma Onda: O papel do professor do século 

XXI” 
Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=BctNAFD32T8 

Atividades: 

Questionário no Google Forms – Avaliação Geral do Curso. 

Autoavaliação - Memorial Reflexivo (Aprendizagem, Dificuldades, 

Estratégias, Comentários e Observações).  

 

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R2643-1.pdf
https://escoladainteligencia.com.br/por-que-a-gestao-pedagogica-e-imprescindivel-para-o-ambiente-escolar/
https://escoladainteligencia.com.br/por-que-a-gestao-pedagogica-e-imprescindivel-para-o-ambiente-escolar/
https://www.escolaweb.com.br/blog/gestao-escolar-e-gestao-pedagogica-diferentes-e-complementares/
https://www.escolaweb.com.br/blog/gestao-escolar-e-gestao-pedagogica-diferentes-e-complementares/
https://www.youtube.com/watch?v=BctNAFD32T8

