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RESUMO 
 

As avaliações externas (AE) estão relacionadas à busca pela melhoria da qualidade do 

ensino, colocando-se como um meio pelo qual se torna possível um planejamento 

educacional e a verificação da eficácia das políticas públicas desenvolvidas para a 

educação. Nesse sentido, o entendimento do professor sobre essas avaliações é muito 

importante. A presente pesquisa foi desenvolvida na Linha 2 do Mestrado Profissional 

em Educação Matemática da UFOP, “Formação de Professores de Matemática, Cultura 

e Ensino-aprendizagem de Matemática”, e  compreende um estudo de caso de cunho 

qualitativo que se debruça sobre um grupo de profissionais da educação de uma escola 

pública do interior de Minas Gerais com o objetivo de verificar suas percepções acerca 

das AE. A metodologia de trabalho considera as representações sociais dos sujeitos da 

pesquisa: cinco professores de matemática do ensino fundamental, o supervisor da 

escola e a diretora pedagógica da cidade. Os dados foram coletados por meio de 

questionários, entrevistas e documentos oficiais relativos às AE, e, para a interpretação 

dos resultados, a análise dos dados obtidos foi realizada por meio da análise de 

conteúdo e da fundamentação teórica elaborada para esse fim. Os resultados sugerem 

que o grupo percebe que as AE são importantes, que podem contribuir para a melhoria 

do ensino público brasileiro e devem continuar a ser realizadas, porém necessitam ser 

repensadas. Além disso, os participantes consideram que os resultados das AE podem 

indicar como o trabalho deles está sendo desenvolvido e possibilitar uma reflexão sobre 

suas práticas pedagógicas. Com relação ao baixo desempenho em Geometria em toda a 

rede municipal de ensino e, em particular, na escola locus da pesquisa, os participantes 

consideram que o problema está no fato de esse conteúdo não ser abordado em sala de 

aula e na falta de tempo. Os participantes também consideram que os anos iniciais do 

ensino fundamental são um problema para a formação matemática dos alunos e sugerem 

que o ensino deve ser pautado por um trabalho lúdico, mais dinâmico, com oficinas, 

jogos, manipulações e uso de material concreto, porém reconhecem que às vezes isso 

não é possível por falta de preparo dos professores desse ciclo de estudos e, então, 

sugerem que lhes seja proporcionada uma formação continuada. 

 

Palavras-chave: Avaliação Interna, Avaliação Externa, Professores de Matemática, 

Representações Sociais. 
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ABSTRACT 

 

The external assessments are related to the pursuit of improving quality in teaching, 

placing them as a means by which becomes possible educational planning and checking 

the effectiveness of public policies developed for education. In this sense, the teacher's 

understanding about these evaluations is very important. The research was developed on 

line 2: training of Teachers of mathematics culture and mathematics teaching and 

learning, of master in mathematics education from UFOP. This is a qualitative study, a 

case study: a group of professionals of the education of a public school in the interior of 

Minas Gerais. The objective was to verify the perceptions of the Group about the 

external evaluations. About the methodology, research considered the social 

representations of the subjects of research five math teachers of elementary school, the 

supervisor of this school and the pedagogical Director of the city. The instruments for 

data collection were questionnaires, interviews and official documents relating to 

external evaluations. For the interpretation of results, the analysis of the data was 

performed using content analysis and theoretical foundation designed to this end. The 

data suggest that the Group realizes that the AE are important, can contribute to the 

improvement of public education and that should continue to be held, but reconsidered. 

In addition, the participants consider that the results of the AE may indicate how their 

work is being developed, and may also allow for a reflection on their pedagogical 

practices. In this sense, they consider that there should be a continuous formation. With 

respect to the low performance in geometry of all Municipal Education and, in 

particular, the locus of research school, the participants consider that the problem is that 

this content is not covered in the classroom and for lack of time. The participants also 

believe that the early years of elementary school are a problem for training students 

mathematics and suggest that the teaching should be guided by a playful work, more 

dynamic, with workshops, games, manipulation and use of concrete material, however 

believe that sometimes this is not possible due to lack of preparation of teachers of this 

course of study and then suggest that they be provided continued training. 

 

Keywords: Internal Evaluation, External Evaluation, Mathematics Teachers, Social 

Representations. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O QUE ME LEVOU A PENSAR NAS AVALIAÇÕES 

 

 

Não consigo distinguir ao certo em qual época cresceu meu interesse pela 

Matemática, pois sempre foi uma disciplina de que gostei. Resolvi prestar vestibular 

para o curso de Matemática, pois essa era a matéria em que eu possuía mais facilidade 

de aprendizado e sentia prazer em estudar. 

 Em 2009, ingressei no curso de Licenciatura em Matemática na Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Foi quando tive uma visão melhor do curso e, a cada 

período que se passava, percebia uma maior afinidade com ele. 

 Já no segundo mês de curso, ingressei no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). Como tínhamos que desenvolver trabalhos com os 

alunos em horário de aula, auxiliando o professor regente, tive o meu primeiro contato 

com o dia a dia escolar, passando a observar os alunos e os professores no ambiente da 

escola.  

 No ano de 2011, optei por sair do PIBID em busca de novas experiências. Então, 

fui convidado pela professora Marger Viana para ser monitor do curso de 

aperfeiçoamento para professores da região “O cinema como ferramenta educativa”. Foi 

uma experiência incrível estar em contato direto com pessoas que futuramente seriam 

meus colegas de trabalho, principalmente porque, durante o curso, eles me deixavam 

bastante à vontade para conversar e discutir o ambiente escolar.  

Nesse mesmo período, tive minha primeira experiência como professor 

contratado de uma escola pública estadual da cidade de Itabirito (MG). Trabalhei com 

turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Durante a atuação como 

docente nessa escola, comecei a perceber o desconforto dos professores com relação às 

Avaliações Externas
1
 (AE) a que a escola era submetida. Alguns meses antes da 

                                                 
1
Embora as provas ou testes aplicados aos alunos nas escolas façam parte das avaliações externas, 

constituem somente um de seus componentes. Devido à expressão “avaliações externas” ser utilizada 

pelas escolas e pelo público em geral, neste trabalho ela será utilizada no lugar dos vocábulos “prova” ou 

“teste padronizado”. 
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avaliação, a direção nos pressionava
2
 para que trabalhássemos com os descritores

3
, para 

que os nossos alunos obtivessem bons resultados nas avaliações. Mas como eu 

trabalharia com um objeto que até então desconhecia? Foi assim que comecei a estudar 

as AE para entender melhor esses tais descritores. 

 No início do ano 2012, com o fim do projeto no qual era monitor, resolvi 

participar do Programa de Educação Tutorial (PET), no qual os bolsistas atuavam em 

três seguimentos: Ensino, Cultura, Pesquisa e Extensão. Tive várias experiências 

durante esse tempo e uma em particular foi a mais importante: uma oficina sobre as AE 

e os descritores realizada com alguns professores da região. Durante a oficina, pude 

perceber que, assim como eu no início da carreira, alguns professores, apesar de terem 

vários anos de experiência, não conheciam os tais descritores nem as avaliações 

externas. Eles simplesmente sabiam que elas existiam e quando seriam realizadas. 

 Durante o ano de 2013, tive minha segunda experiência como docente. Trabalhei 

com turmas de primeiro e terceiro anos do ensino médio numa escola pública estadual 

da cidade de Ouro Preto (MG). Nela, assim como na escola anterior, os professores 

achavam que as AE eram somente uma burocracia governamental ou, em alguns casos, 

eles nem tinham nenhuma opinião a respeito. Alguns sequer conheciam as avaliações às 

quais a escola era submetida. 

Ainda nesse mesmo ano, participei do processo seletivo do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da UFOP, com o objetivo de estudar de maneira 

mais aprofundada essa questão das avaliações externas. Assim que soube da minha 

aprovação, mesmo sem muita experiência iniciei uma busca por literatura mais 

aprofundada sobre o tema. 

Como é possível observar, o assunto que escolhi como tema da minha 

dissertação está diretamente ligado à minha experiência como estudante e profissional 

da área de educação. Desde o primeiro contato que tive com as escolas, seja como 

estudante ou como professor, as AE têm sido uma constante. Elas estão presentes no dia 

a dia escolar, ainda que apenas nos dois meses que antecedem as avaliações. 

  

                                                 
2
 Eram distribuídos exames simulados do Prova Brasil e do PROEB (Programa de Avaliação da Rede 

Pública da Educação Básica) para treinar os alunos. A supervisão verificava a aplicação e pedia a 

tabulação dos dados para que eles tivessem uma noção do desempenho dos alunos. 

3 O descritor é o detalhamento de uma habilidade cognitiva (em termos de grau de complexidade) que 

está sempre associada a um conteúdo que o estudante deve dominar na etapa de ensino em análise. Esses 

descritores são expressos da forma mais detalhada possível, de modo a permitir sua  mensuração por meio 

de aspectos que podem ser observados. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 A avaliação é inerente a qualquer atividade humana e, consequentemente, à 

educação (VIEIRA; VIANA, 2006). Nos documentos oficiais que tratam da educação 

(leis, parâmetros curriculares, diretrizes, etc.), as avaliações estão relacionadas à busca 

pela melhoria da qualidade do ensino, colocando-se como um meio pelo qual se torna 

possível um planejamento educacional e a verificação da eficácia das políticas públicas 

para a educação (BRASIL, 2001).  

O planejamento educacional e a busca pela melhoria da qualidade do ensino, da 

maneira que conhecemos hoje em dia, foi fruto de muitos estudos que aprofundaram 

essa questão. Luckesi (2013) afirma que 

 

Até finais dos anos 1980 e inícios dos anos 1990, predominantemente, 

na prática educativa, considerávamos que o responsável pelo fracasso 

escolar era o educando. Era ele que não desejava ou não investia em 

sua aprendizagem, por isso era eventualmente ou sucessivamente 

reprovado. (LUCKESI, 2013) 

 

Ainda segundo este autor, com o aumento das pesquisas em educação, e 

principalmente em Educação Matemática, percebeu-se que o fracasso escolar não era 

somente culpa dos educandos. Começou a se notar que o sistema de ensino também 

poderia ser o responsável pelo fracasso escolar.  

 

Então, timidamente, para além da avaliação da aprendizagem, 

iniciamos a pensar e ensaiar práticas avaliativas que fossem para além 

da aprendizagem em sala de aulas, chegando, hoje, às práticas de 

avaliação institucional e de larga escala (LUCKESI, 2013). 

 

O uso das avaliações de larga escala para gerar parâmetros nas políticas 

públicas, tal como conhecemos nos dias de hoje, foi iniciado no Brasil no princípio da 

década de 80 do século XX, quando o Ministério de Educação começou a desenvolver 

estudos sobre a avaliação educacional, movido pelo incentivo proveniente das agências 

financiadoras multinacionais (OLIVEIRA e ROCHA, 2007). 

A compreensão de que a qualidade da aprendizagem do educando depende, em 
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primeiro lugar, da instituição que oferece o ensino se ampliou e abriu as portas para 

esses novos campos da avaliação em educação. Ora, tão importantes quanto avaliar o 

aprendizado dos alunos é avaliar o sistema de ensino no qual esses alunos estão 

inseridos (LUCKESI, 2013).  

É com esse objetivo, segundo Oliveira e Rocha (2007), que o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) tem implementado massivamente a AE, ou avaliação de 

larga escala, como também é conhecida. Ainda de acordo com esses autores, a AE é um 

dos principais instrumentos utilizados pelo governo para a implantação e elaboração de 

políticas públicas dos sistemas de ensino, fazendo com que escola e comunidade 

alterem suas ações e redirecionem seus métodos de trabalho, de modo a possibilitar uma 

percepção mais ampla da realidade e contribuir para diagnosticar a situação da educação 

brasileira, visando sua melhoria quantitativa e qualitativa.  

Nesse sentido, as AE devem servir como um ponto de partida, de apoio, um elemento a 

mais para repensar e planejar a ação pedagógica e a gestão educacional (BLASIS, 

FALSARELLA e ALAVARSE, 2013). 

Ao investigar como as AE vêm afetando o exercício da coordenação pedagógica 

no Ensino Fundamental I da rede pública de educação do município de Indaiatuba (SP), 

Pimenta (2012) identificou influências relevantes das avaliações na organização do 

trabalho pedagógico realizado nas escolas, indicando movimentos de apropriação dos 

materiais e dados produzidos pelas AE. 

Da mesma forma, Correa (2012), analisando os resultados da avaliação do 

SAEB/Prova Brasil de Língua Portuguesa nas escolas municipais de Costa Rica (MS) 

no período compreendido entre 2005 e 2009 e sua implicação para o trabalho 

pedagógico nas escolas, concluiu que com as avaliações houve mudanças na prática dos 

professores no ensino de Língua Portuguesa e que os alunos vêm apresentando 

melhorias nos resultados dessas provas. Entretanto, vale salientar que, apesar do estudo, 

o melhor desempenho não é, necessariamente, decorrente da maior/melhor 

aprendizagem dos alunos, de modo que não podemos atribuir o sucesso exclusivamente 

a uma estratégia de ensino. 

Por outro lado, Antunes (2012), analisando a utilização dos resultados das 

avaliações externas especificamente no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR) 

pelos gestores dos municípios de Campo Grande e Coxim (MS), concluiu que os 

resultados dessas avaliações não têm sido utilizados como aprimoramento para o 
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planejamento de ações sistematizadas e permanentes, que incentivem a melhoria da 

qualidade de ensino de suas redes para além dos resultados de desempenho dos alunos. 

Melo (2012), por seu turno, ao analisar os impactos dos resultados da 

Avaliação Nacional da Aprendizagem Escolar (ANRESC)/Prova Brasil na gestão do 

processo de ensino-aprendizagem de uma escola municipal da cidade de São Desidério 

(BA), concluiu que existe uma complexa relação entre as proposições das novas 

políticas públicas e a materialização dessas nos espaços escolares. Segundo essa autora, 

a AE gera informações para subsidiar o trabalho pedagógico das escolas, mas instaura 

um clima de competição ao divulgar os resultados do IDEB de cada escola, de forma 

que a cultura avaliativa tem provocado influências tanto nas questões pedagógicas 

quanto nas questões administrativas das escolas. 

O trabalho realizado por esses autores nos mostra que, em alguns lugares, as 

AE vêm influenciando a prática dos professores e contribuindo de maneira positiva para 

o processo de ensino e aprendizagem. Porém, há lugares onde isso não acontece. Os 

resultados das avaliações não são utilizados nem pela escola, nem pelo professor e, ao 

invés de proporcionar melhorias no ensino, esses resultados, quando divulgados e 

tratados de maneira não apropriada, podem trazer insegurança para os professores e para 

as escolas. 

Viana (2011) afirma que, mais do que as competições provocadas pelas 

avaliações externas, a avaliação em sala de aula é o instrumento que possibilita que o 

aluno avance em seus conhecimentos, uma vez que ela integra o processo de ensino-

aprendizagem: “a avaliação escolar já está sendo reconhecida como instrumento auxiliar 

e integrante do processo de ensino-aprendizagem, mas depende da concepção que se 

tem desse processo (LUCKESI, 2003; ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002; VIANA, 2002 e 

2006).” (VIANA, 2011, p.4) 

Para Vygotsky (1995), citado por Viana (2013, p.18), a aprendizagem é uma 

atividade social, uma atividade de produção e reprodução do conhecimento mediante o 

qual a criança assimila os modos sociais de atividade e de interação, e, mais tarde, na 

escola, os fundamentos do conhecimento científico, sob condições de orientação e 

interação social. 

Viana (2013), partindo do paradigma histórico-cultural, considera as 

características do processo de ensino-aprendizagem de acordo com sua concepção: “seu 

caráter social, ativo, individual, consciente, comunicativo, motivante, significativo e 

cooperativo” (p.20). 
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É nesse contexto, para acompanhar o desenvolvimento e crescimento do aluno, 

principalmente na aquisição de conhecimentos matemáticos, que se esclarece que a 

avaliação não trata apenas de avaliar rendimento. Diz respeito ao acompanhamento do 

desenvolvimento e crescimento do aluno, principalmente da construção de 

conhecimentos matemáticos. A avaliação deve ser dinâmica, adaptando-se às 

necessidades dos alunos e o professor deve ser aberto a mudanças, adotando métodos 

mais adequados a eles (VIEIRA e VIANA, 2006). 

Nesse sentido, Castro e Batista (2010, p.6) dizem que é necessário que as 

decisões sejam pertinentes e que pais e professores “revejam as metodologias utilizadas 

em sala de aula, verificando se essa realmente está contemplando as necessidades de 

aprendizagem do aluno em face dos resultados das avaliações aplicadas em cada etapa 

escolar”.  

Nesse rumo, Viana (2011) afirma não se tratar apenas de avaliar a produção 

escrita dos estudantes, a exemplo de seus testes, exercícios e cadernos. A avaliação é 

algo mais amplo, pois  

 

O professor também avalia suas próprias ações com o intuito de 

compreendê-las e modificá-las, se for o caso. Trata-se de oportunidade 

para aprender algo sobre si mesmo, alimentar o processo de 

construção de sua personalidade e até mesmo de sua constituição 

como sujeito. Assim interpretada, a avaliação da aprendizagem 

também necessita ser realizada por professores e alunos, analisando 

processos, recursos, estratégias e resultados das atividades para 

aprender Matemática, em interações discursivas na sala de aula. 

(VIANA, 2011, p.5)  

 

Ainda de acordo com a autora, a avaliação deve cumprir diferentes funções que 

auxiliem professor e aluno a elevarem o nível do resultado de suas atividades até que 

este último atinja um nível de independência de suas funções. Viana admite como 

fundamentais as funções: de diagnóstico, de controle, educativa e projetiva. 

De fato, segundo Luckesi (2003), a avaliação escolar é uma apreciação 

qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o 

professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Compartilhando desse mesmo 

pensamento, Hoffmann (1991) afirma que 

 

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos 

impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre 

sua realidade, e acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua 
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trajetória de construção do conhecimento. Um processo interativo 

através do qual educandos e educadores aprendem sobre si mesmos e 

sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação. (HOFFMANN, 

1991, p.18)  

 

Buscando conhecer melhor as funções da avaliação educacional e das avaliações 

externas, pus-me a pensar sobre quais seriam os reflexos causados pelas AE na sala de 

aula do professor e que ações elas impulsionariam. 

Compreendendo que essas avaliações foram criadas para informar sobre a 

qualidade do sistema educacional, passei a refletir ainda mais sobre elas, pois, durante 

minha prática profissional, percebi que o envolvimento dos professores com as AE e o 

que os seus resultados significam para a escola, em geral, é muito tímido.  

Enquanto professor, inquietava-me a função das AE e seus reflexos na escola, e, 

mais especificamente, no trabalho docente: 

 Quais são as reais finalidades dessas avaliações oficiais? 

 Como os professores entendem essas avaliações na escola? 

 Como utilizar os resultados dessas avaliações no planejamento das 

atividades a serem trabalhadas em de sala de aula? 

Baseando-me nas experiências que tive tanto como bolsista em vários projetos 

durante o curso de graduação quanto como professor da educação básica e a partir das 

reflexões que vinha fazendo sobre as AE e sua relação com a escola, fui levado a 

elaborar a seguinte pergunta de investigação: Como um grupo de professores de 

Matemática percebe as avaliações externas e sua influência na sala de aula? 

A busca por respostas a essa pergunta foi motivada pelo interesse em contribuir 

para o trabalho dos colegas professores. Assim, como resultado da minha pesquisa, 

além desta dissertação, também haverá um produto educacional na forma de um 

caderno contendo informações que possam auxiliar professores a entender os diversos 

tipos de avaliações e sugestões de como acessar e utilizar os resultados das AE. 

A população alvo da pesquisa foi composta por cinco professores de Matemática 

de uma escola pública municipal da cidade de Itabirito (MG), além do supervisor dessa 

escola e da diretora pedagógica da cidade. Essa escolha deve-se ao fato de eu trabalhar 

nessa escola, o que facilitou a autorização para que nela fosse realizada a pesquisa e 

também para que o resultado final da dissertação pudesse contribuir mais diretamente 

para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática que nela acontecem.  

Esta dissertação consta de três capítulos, além das considerações finais, 

referências e também dos apêndices e anexos.  
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O Capítulo I providencia a fundamentação teórica para esta pesquisa, com vistas 

a construir uma síntese da avaliação em sala de aula, ou avaliações internas (AI), e das 

avaliações externas (AE). 

O Capítulo II apresenta o percurso metodológico, explicitando o 

desenvolvimento do trabalho, os participantes da pesquisa, os instrumentos de coleta de 

dados e os procedimentos utilizados na análise dos dados.  

O Capítulo III apresenta uma interpretação e análise dos dados coletados, tendo 

em vista os objetivos do trabalho. 

As Considerações Finais apresentam as principais conclusões obtidas no estudo 

e as Referências elenca todos os livros, teses, dissertações, artigos, etc. utilizados como 

base para a realização do trabalho.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

BUSCANDO UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A 

PROBLEMÁTICA DE ESTUDO 

 

 

O principal objetivo deste capítulo é providenciar uma revisão de literatura sobre 

o tema do estudo empreendido. Essa revisão visa a apresentar as principais 

fundamentações teóricas que estão sendo discutidas nas pesquisas relacionadas com AE 

e suas influências no trabalho do professor de Matemática em sala de aula. Assim, o 

foco desta revisão está embasado nos seguintes tópicos: 

a) processo de ensino-aprendizagem; 

b) avaliação escolar; 

c) avaliações em larga escala, ou avaliação externa; 

d) avaliações em larga escala no Brasil. 

A seguir, a fundamentação teórica para cada um desses tópicos é apresentada. 

 

1.1 Considerações sobre o processo de ensino-aprendizagem 

 

 

Ao longo do tempo, o processo de ensino-aprendizagem tem sido caracterizado 

de diferentes formas, inicialmente dando-se ênfase ao papel do professor, considerado o 

transmissor do conhecimento, passando pela ênfase no aluno, ênfase no processo, até as 

concepções mais atuais, que dão importância tanto ao aluno quanto ao professor e aos 

processos de ensino e aprendizagem enquanto totalmente integrados – pois é necessário 

que o resultado do ensino seja a aprendizagem.  

Assim, nesta pesquisa, consideram-se os processos de ensino e aprendizagem 

como inseparáveis, numa relação de cooperação entre alunos e professor, tal como 

explica Viana (2002): 
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Do enfoque histórico-cultural e de sua concepção de aprendizagem se 

deduz a importância que deve ser dada à atividade conjunta, da 

relação de cooperação dos alunos entre si e com o professor. Essa 

concepção muda a relação tradicional de autoridade e distância 

existente entre os participantes do processo. Já não se pode conceber 

isoladamente um professor que ensina e um aluno que aprende. O 

processo de ensino-aprendizagem é algo que realmente não se pode 

separar. (VIANA, 2002, p. 75, tradução do pesquisador
4
) 

 

Não havendo separação dos processos, daqui para frente escreveremos 

“processo de ensino-aprendizagem”, considerando-o um todo integrado. Nesse processo 

se promove o diálogo entre o conteúdo curricular e as vivências, histórias de vida e 

individualidades tanto do professor quanto do estudante, isto é, leva-se em consideração 

o contexto sócio-histórico-cultural. 

Ainda de acordo com Viana (2002), o processo de ensino-aprendizagem se 

apresenta como um processo ativo, consciente, motivador, significativo, individual, 

comunicativo, interativo, cooperativo e social, onde o professor é o orientador e o aluno 

o sujeito ativo e consciente, orientado a interagir com outros sujeitos (o professor e 

outros estudantes).  

 

 

1.2 Avaliação na sala de aula de Matemática 

 

 

Segundo Luckesi (2003), o termo “avaliar”, oriundo do latim, vem da 

composição das palavras a-valere, que significa “dar valor a....”. Já o conceito de 

avaliação é estabelecido a partir das decisões da conduta de “atribuir um valor ou 

qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação…” (LUCKESI, 2003, p. 92), que por si 

mesmo sugere um posicionamento positivo ou contrário em relação ao que está sendo 

avaliado. Para esse autor, 

 
Isso quer dizer que o ato de avaliar não se encerra na configuração do 

valor ou qualidade atribuído ao objeto em questão, exigindo uma 

tomada de posição favorável ou desfavorável ao objeto de avaliação, 

com uma consequente decisão de ação. (LUCKESI, 2003, p. 92) 

                                                 
4
 “Del enfoque Histórico-Cultural y de su concepción de aprendizaje se deduce la importancia que debe 

ser dada a la actividad conjunta, a la relación de cooperación de los alumnos entre sí y con el profesor. 

Esta concepción cambia la relación tradicional de autoridad y distancia existente entre los participantes 

del proceso. Ya no se puede concebir aisladamente un profesor que enseña y un alumno que aprende. El 

proceso de enseñanza/aprendizaje es algo que realmente no se puede separar”. (VIANA, 2002, p.75)  
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Nesse sentido, Luckesi, (2003, p.165) afirma que até mesmo quando estamos 

preparando um alimento, estamos avaliando: “Quando provamos seu sabor, sua rigidez, 

verificando se se encontra ‘no ponto’ ou se necessita de mais algum ingrediente, de 

mais um tempo de cozimento etc.”. Como resultado, providências devem ser tomadas 

para que o alimento fique “no ponto”. 

Apesar de estar presente em coisas simples da vida como o ato de cozinhar, a 

avaliação é algo mais vasto. Para Saul (1999),  

 
A avaliação, em seu sentido amplo, apresenta-se como atividade 

associada à experiência cotidiana do ser humano. Frequentemente nos 

deparamos analisando e julgando a nossa atuação e dos nossos 

semelhantes, os fatos de nosso ambiente e as situações das quais 

participamos (p. 25). 

 

 

Trata-se, assim, de um procedimento que está presente em todas as ações 

realizadas no dia a dia, ainda que de modo inconsciente. Em atos simples, quando se 

procura algum resultado para obras realizadas ou em andamento, se está avaliando, 

mesmo que não se dê conta disso.  

Daí se conclui que avaliar é algo fundamental para tomar decisões e fazer 

escolhas, sendo importante na vida de qualquer cidadão. Fernandes (2013, p.12) 

acrescenta que “de forma mais ou menos explícita, mais ou menos formal, a avaliação 

está efetivamente presente em todos os domínios acadêmicos e em todas as áreas da 

atividade humana”.  Com isso, há necessidade de um melhor entendimento do que essa 

ação representa no contexto escolar, e conhecer o processo histórico desenvolvido pelos 

teóricos em avaliação se torna, assim, muito importante. 

Sobre esse aspecto, dois pesquisadores norte-americanos se destacam: Ralph W. 

Tyler e Lee J. Cronbach.  

Os trabalhos de Tyler na década de 40 estruturaram um modelo de avaliação cuja 

finalidade seria propiciar elementos para uma crítica institucional e aprimoramento do 

programa instrucional. O enfoque dele é na cuidadosa formulação de objetivos, que 

devem ser apresentados de forma a permitir quantificação (VIANNA, 1989).  

De acordo com Vianna (1989), Lee J. Cronbach, no artigo “Course improvement 

through evaluation” (1963), apesar de não oferecer especificamente um modelo de 

avaliação, influenciou trabalhos sobre a avaliação desenvolvidos por outros 

pesquisadores, como Scriven (1967) e Stake (1967). 
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 Para Cronbach (1963 apud VIANNA,1989, p.33), “a avaliação pode ser 

definida como um processo que visa à coleta e ao uso de informações que permitam 

tomar decisões sobre um programa educacional”. Ele destaca um problema importante 

referente aos procedimentos de medida, que variam em função do tipo de decisão a ser 

tomada. Os procedimentos são variados: levantamento de opiniões, relatórios, 

observações sistemáticas, medidas ou estudo de processo, medidas de proficiência, 

medidas de atitude e estudo de seguimento (VIANNA, 1989).  

Segundo Vieira e Viana (2006), 

 
Das definições elaboradas pelos precursores da pesquisa em avaliação 

observam-se diferentes significados para o termo. Para Tyler (1942), 

“avaliação é um processo de comparação entre os dados do 

desempenho e os objetivos instrucionais preestabelecidos”; para Stake 

(1967), “avaliação é uma descrição e julgamento de programas 

educacionais”; para Stufflebeam (1971), “avaliação é o processo de 

identificar e coletar informações que permitam decidir entre várias 

alternativas” e para Provus (1971) “avaliação é um processo de 

comparação entre desempenho e padrões” (VIEIRA; VIANA, 2006, 

p.3, grifos dos autores). 

 

Segundo Hoffmann (2003), no Brasil há forte influência do modelo desenvolvido 

por Tyler, em que a avaliação tinha um enfoque comportamentalista, no qual o aluno 

apenas responde a estímulos fornecidos pelo ambiente externo, não tendo espaço para 

criar e expor suas ideias. Mesmo propostas surgidas após as de Tyler, como a de Bloom, 

por exemplo, mantem-se o mesmo embasamento positivista, valorizando o 

conhecimento científico sem considerar o conhecimento informal dos alunos. 

De acordo com Ferreira (2002), Bloom, em consonância com Tyler, considerou 

que a avaliação é “a coleta sistemática de dados, por meio da qual se determinam as 

mudanças de comportamento do aluno e em que medida essas mudanças ocorrem” 

(BLOOM apud FERREIRA, 2002, p.30).  

Assim, se reportando a comportamento, porém se referindo também ao ensino, 

Ferreira (2002) considera o ato de avaliar como um procedimento sistemático e 

importante,  

 
pois é o meio através do qual se evidenciam o progresso do aluno, as 

mudanças de comportamento e indica as falhas no ensino-

aprendizagem para o devido encaminhamento, seja relativo a pessoas, 

programas ou instituição. Por ser parte permanente do ensino, 

constitui ponto vital desse processo. (FERREIRA, 2002, p. 9) 

 

Ballester (2003) também considera a avaliação uma coleta e análise de 
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informações para tomada de decisões sobre processos educativos com o objetivo de 

melhorá-los, pois é 

 
um procedimento sistemático e compreensivo em que se utilizam 

múltiplas estratégias, tais como questionários, inventários, entrevistas, 

provas escritas, orais, portfólios, apresentações, etc., para avaliar a 

trajetória acadêmica e pessoal do estudante. A avaliação é, portanto, 

um conjunto de estratégias destinadas à melhoria da qualidade de 

ensino. (BALLESTER, 2003, p.163) 

 

Nessa mesma direção, Hoffmann (2001, p.) afirma que “avaliar é, então, 

questionar, formular perguntas, propor tarefas desafiadoras, disponibilizando tempo, 

recursos, condições aos alunos para a construção das respostas”. Para esta autora, além 

disso, 

 

avaliar é essencialmente problematizar, não com a intenção de 

resolver problemas, de chegar sempre a resultados, mas com a 

intenção de provocar o pensar, a curiosidade, a formulação e 

reformulação de diferentes hipóteses por alunos diferentes 

(HOFFMANN, 2001, p.135). 

   

Para Álvarez Méndez (2002), avaliar é também construir conhecimento, pois é 

 
conhecer, é contrastar, é dialogar, é indagar, é argumentar, é deliberar, 

é raciocinar, é aprender. Em termos gerais, realmente comprometido 

com a racionalidade prática e crítica, quem avalia quer conhecer, 

valorizar, ponderar, discriminar, discernir, contrastar o valor de uma 

ação humana, de uma atividade, de um processo, de um resultado. 

Avaliar é construir o conhecimento por vias heurísticas de 

descobrimento. (MÉNDEZ, 2002, p.63) 

 

Nesse rumo, Viana (2002) considera que a avaliação integra o processo de 

ensino-aprendizagem, em consonância com Basso (2009), para quem a avaliação não 

deva ser separada do processo, mas ocorrer concomitantemente a ele, e também com 

Ferreira (2002, p.42), que propõe que a avaliação também pode ocorrer “através dos 

mais variados instrumentos, até mesmo por provas e testes, desde que sejam encarados 

como elementos integrantes do processo ensino-aprendizagem”.  E concordando que a 

avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem, Jorba & Sanmartí (2003, p.43) 

questionam: “Por que não pensar em atividades de avaliação integradas totalmente no 

processo de aprendizagem e, em troca, evitar confundir avaliação com exame e mesmo 

avaliação contínua com exames contínuos?” 

Assim, Viana (2013) assume que a avaliação escolar tem sob sua 

responsabilidade diferentes funções 
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que auxiliem professor e aluno a elevarem o nível do resultado de suas 

atividades até que o aluno atinja um nível de independência (...) 

concebemos a avaliação como um sistema de atividades. Há variadas 

propostas de classificações das funções da avaliação (...) admitiremos 

as seguintes quatro funções fundamentais: de diagnóstico, de controle, 

educativa e projetiva. (VIANA, 2013, p.35)  

 

 Zilberstein (2000, p.36 apud VIANA, 2002, p.79) acrescenta, ainda, que 

 

o diagnóstico da aprendizagem não fica reduzido ao conhecimento e 

ao que podem fazer os alunos com o conhecimento, inclui também o 

aprofundamento em como o aluno aprende, que hábitos de estudo 

possui, que métodos de estudo emprega, se desenvolve métodos de 

autocontrole se tem desenvolvidas ações de auto-avaliação. (Tradução 

do pesquisador
5
) 

 

Essa função da avaliação “tem como principal objetivo determinar a situação de 

cada aluno antes de iniciar um determinado processo de ensino-aprendizagem, para 

poder adaptá-lo a suas necessidades” (BALLESTER, 2003, p. 27).  Para Basso (2009, 

p.11) tem também a “finalidade de conhecer a realidade sobre a qual se vai atuar”. 

Nesse sentido, Luckesi (2003) esclarece que essa função 

 
tem por objetivo a inclusão e não a exclusão; a inclusão e não a 

seleção (que obrigatoriamente conduz à exclusão). O diagnóstico tem 

por objetivo aquilatar coisas, atos, situações, pessoas, tendo em vista 

tomar decisões no sentido de criar condições para a obtenção de uma 

maior satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando ou construindo. 

(LUCKESI, 2003, p.172) 

 

Para Ferreira (2002), a avaliação diagnóstica pode ser utilizada em dois 

momentos distintos do processo de ensino-aprendizagem: “antes do processo para 

detectar os pré-requisitos do aluno, e durante o processo para identificar as dificuldades, 

tanto no ensino quanto na aprendizagem e, assim, partir [imediatamente] para os 

reajustes” (FERREIRA, 2002, p. 34). 

Nesse contexto, “a avaliação da aprendizagem está comprometida com a 

construção da própria aprendizagem. Ela incide sobre o que está acontecendo com o 

aprendiz” (LUCKESI, 2011, p. 423). 

Para Viana (2002), quando bem conduzida, a função diagnóstica permite que se 

                                                 
5
Do original: “el diagnóstico del aprendizaje no queda reducido al conocimiento y a lo que pueden hacer 

los alumnos con el conocimiento, incluye también la profundización en cómo el alumno aprende, qué 

hábitos de estudio posee, qué métodos de estudio emplea, si desarrolla formas de autocontrol sí tiene 

desarrolladas acciones de autovaloración” (VIANA, 2002, p.79). 



31 
 

revelem avanços, retrocessos, dificuldades, facilidades, possíveis causas ou natureza dos 

sucessos e insucessos na obtenção dos objetivos propostos, podendo auxiliar na função 

projetiva da avaliação. Isto é, decidir o passo seguinte a ser dado: avançar ou 

elaborar/proporcionar novas atividades que possibilitem a aprendizagem, adaptar o seu 

processo didático aos progressos e necessidades de aprendizagem do aluno.  

Com isso, pode determinar “em que nível o aluno se encontra, para o ponto de 

partida do ensino” (FERREIRA, 2002, p.32).  

Essa função também 

 

subsidia o educador, se necessário, em sua atividade de gestor do 

ensino, visto que lhe permite reconhecer a eficácia ou ineficácia de 

seus atos e dos recursos pedagógicos utilizados, assim como, se 

necessário, subsidia ainda proceder a intervenções de correção dos 

rumos da atividade e dos seus resultados. (LUCKESI, 2011, p.263) 

 

Na função de controle, conforme Viana (2002), compara-se o objetivo planejado 

com o alcançado, fazendo visíveis as partes fracas e as fortes do processo avaliativo. 

Sua função pedagógica consiste em conscientizar o nível de objetivos alcançados pelo 

grupo e por cada aluno e em estabelecer notas, se isso for exigido pelo sistema de 

ensino.  

Assim, Luckesi (2003) nos atenta para a possibilidade de a avaliação ser 

compreendida como 

uma crítica do percurso de uma ação, seja ela curta, seja prolongada. 

Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai construir, a 

avaliação subsidia essa construção, porque fundamenta novas 

decisões. (LUCKESI, 2003, p.116) 

 

Com isso, tem lugar a função projetiva da avaliação que, segundo Viana (2002), 

depende da função diagnóstica e da de controle, pois é necessário tomar decisões para 

“garantir uma sequência adequada do processo, detectando erros e dificuldades; 

estabelecer[ndo] diversos mecanismos de regulação (retroativa, proativa, interativa)
6
” 

(BALLESTER, 2003, p.18).  

                                                 
6
“A regulação retroativa acontece como uma remediação na qual o professor realiza intervenções 

buscando processos de aprendizagens anteriores aos que estão em realização, encontrando as reais 

defasagens. A regulação proativa acontece como elemento que antecede os procedimentos que 

estimularão a aprendizagem. É um período de investigação sobre o contexto dos alunos, sobre as 

aprendizagens já solidificadas, sobre quais os interesses do grupo de discentes, sobre quais os recursos 

disponíveis e quais as possíveis dificuldades. A regulação interativa é aquela que permite ao professor 

compreender como os processos de aprendizagens estão ocorrendo, percebendo as aquisições e 

dificuldades dos alunos; ao aluno, essa regulação, irá levá-lo a se conscientizar de seu processo de 

aprendizagem”. (RODRIGUES, 2008). 
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Assim, a função projetiva da avaliação serve para o professor “adaptar seu 

processo didático aos progressos e necessidades de aprendizagem observada em seus 

alunos” (BALLESTER, 2003, p.30).  

Isso porque a avaliação 

 
não tem como objetivo classificar, selecionar, aprovar ou reprovar o 

aluno, mas adequar o processo de ensino ao grupo e ou àqueles alunos 

que apresentam dificuldades, tendo em vista o alcance dos objetivos 

propostos. (FONTANIVE, 2013, p.95) 

 

De acordo com Viana (2002), dar a conhecer ao aluno o processo avaliativo 

curricular, apontando os objetivos alcançados, assim como carências e deficiências, faz 

parte da função educativa da avaliação.  A função educativa da avaliação está sendo 

cumprida quando  

 
o professor e o aluno têm atitudes positivas em relação à avaliação, é 

dada atenção às diferenças individuais, há um bom relacionamento 

entre professor e aluno durante o processo, é dada atenção às 

condições objetivas e subjetivas que possam ocorrer (na avaliação), há 

entendimento dos termos e conceitos empregados na avaliação 

(VIANA, 2002, p.79, tradução do pesquisador
7
) 

 

Ainda segundo Viana (2013), para que a avaliação cumpra a sua função 

educativa “há que se levar em consideração o desenvolvimento afetivo e os valores que 

caracterizam a personalidade do estudante” (p.36). Na função educativa reside a 

autoavaliação, “a atenção voluntária e o esforço pessoal e a responsabilidade de cada 

um para consigo e para com o outro” (p.36). E a autoavaliação, nas palavras da autora 

(p.38), “é uma autorregulação”.  

 
Autorregular-se é ser capaz de revisar o próprio progresso e ser capaz 

de indicar as razões pelas quais escolhe um determinado processo e 

por que tem vontade de aprender tal ou qual coisa e expressar se está 

preparado para enfrentar determinado trabalho matemático. Implica 

também em dizer o grau de satisfação com que enfrenta o que fazer 

matemático. (RODRÍGUEZ, s/d, p. 285 apud VIANA, 2013, p.38) 

 

                                                 
7
“El profesor y el alumno tienen actitudes positivas con relación a la evaluación, se da atención a las 

diferencias individuales, hay buenas relaciones entre profesor y alumno a lo largo del proceso, se da 

atención a las condiciones objetivas y subjetivas que puedan ocurrir en la evaluación, hay entendimiento 

de los términos y conceptos empleados en la evaluación.” (VIANA, 2002, p.79) 
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Assim, o aluno reflete sobre a sua aprendizagem, conferindo os objetivos da 

disciplina com responsabilidade, mas sem redes para o controle e, sobretudo, sem medo 

de sanções, de modo que a prática avaliativa não será de responsabilidade única do 

professor, mas um compromisso professor/aluno/grupo.  

Viana (2013, p.21) considera que a avaliação “pode ocorrer aos pares, por 

grupos, de modo a possibilitar o debate e enriquecer as sugestões de atividades para 

revisão e aperfeiçoamento. O outro surge como auxiliar do processo e não como juiz ou 

carrasco”. E acrescenta que, “levando em consideração o caráter social da 

aprendizagem, a avaliação também deve levar em conta a opinião dos colegas do grupo” 

(VIANA, 2002, p. 81, tradução do pesquisador
8
). Além disso, “o papel do professor na 

avaliação é um papel central, mas não de exclusividade, a avaliação deve ser 

comunitária e interativa” (DOLL, 1997, p.190 apud VIANA, 2002, p.81, tradução do 

pesquisador
9
). 

Álvarez Méndez (2002) corrobora essa ideia ao afirmar que “A avaliação que 

não forma e da qual os que dela participam não aprendem deve ser descartada nos níveis 

básicos de formação” (p.16).  

Para Luckesi (2011), a avaliação que almeja ser formativa deve estar sempre a 

serviço da prática, buscando melhorá-la, ajudando, assim, quem dela participa: os 

estudantes e professores. “Avaliar a aprendizagem, sob a forma de acompanhamento, é 

diagnosticar o desempenho do educando para construir o melhor resultado, tendo por 

base o presente e o futuro” (p.424). Isso auxilia o educando “na busca de sua 

autoconstrução e de seu modo de estar na vida mediante aprendizagens bem-sucedidas” 

(p.263).  

A avaliação pode, desse modo, ser recurso e oportunidade de aprendizagem. 

Dito de outro modo, a avaliação da aprendizagem está comprometida com a construção 

da própria aprendizagem. “Ela incide sobre o que está acontecendo com o aprendiz” 

(LUCKESI, 2011, p.423). 

Identificando educação com formação, é possível relacionar a função educativa 

da avaliação proposta por Viana (2002) com a avaliação formativa proposta por Bloom 

(1983 apud FERREIRA, 2002), com Ballester (2003) e outros autores. 

                                                 
8
 “Y teniendo en consideración el carácter social del aprendizaje, la evaluación también debe tener en 

cuenta la opinión de los compañeros del grupo.” (VIANA, 2002, p.81) 
9
 “El foco ahora estaría en una comunidad decidida a ayudar a todos los individuos por medio de la 

crítica y del diálogo, a desarrollar poderes intelectuales y sociales.” (VIANA, 2002, p.81) 
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Esse último explica que  

 

A avaliação formativa destaca a regulação das atuações pedagógicas e, 

portanto, interessa-se fundamentalmente mais pelos procedimentos 

das tarefas do que pelos resultados. Em resumo, a avaliação formativa 

persegue os seguintes objetivos: a regulação pedagógica, a gestão dos 

erros e a consolidação dos êxitos. (BALLESTER, 2003, p.30) 

 

De acordo com Vianna (2005, p.84), uma avaliação formativa que fosse 

realizada durante o processo de aquisição de conhecimentos “devidamente estruturada 

em nosso contexto educacional, teria grande impacto sobre a aprendizagem e o ensino, 

conforme ocorre em outros países conscientes da relevância desse problema para a 

qualidade da educação.” 

Quanto à classificação da avaliação, ela pode ser qualitativa e quantitativa. A 

primeira 

 

se fundamenta no conhecimento da qualidade dos processos didáticos 

ou na satisfação dos processos didáticos e não tanto nos resultados 

obtidos. Essa forma de avaliação se realiza mediante a generalização 

dos instrumentos de observação e de coleta de informações e de 

seleção de indicadores qualitativos de avaliação. Ela busca identificar 

o tipo de aprendizagem, seja memorístico, relacional ou compreensivo 

e em que conteúdos os alunos apresentaram mais ou menos 

dificuldades de assimilação. (BASSO, 2009, p.12) 

 

Já a segunda  

Fundamenta-se na quantificação e medida de conhecimentos, 

destrezas, atividades realizadas, objetivos conseguidos, e que se 

realiza mediante parâmetros quantificáveis que se utilizam para 

verificar o grau de discrepância entre os resultados obtidos e os 

esperados. (BASSO, 2009, p.13) 

 

Os teóricos consideram também outro tipo de avaliação: a somativa.  

 
Trata-se de uma avaliação feita ao término de uma parte do processo, 

ou ao final de um nível, ciclo ou etapa [...] tem caráter seletivo de 

promoção ou não promoção, apto ou não apto, titulação ou não. Nessa 

forma de avaliação, geralmente se avalia mais os produtos ou 

resultados do que o processo levado para obter tais resultados. 

(BASSO, 2009, p.12) 

 

 

Para Ferreira (2002) a avaliação somativa é muito geral, pois “serve como ponto 

de apoio para atribuir notas, classificar o aluno e transmitir os resultados em termos 

quantitativos, feita no final de um período de ensino” (p.32).  
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A respeito desse tipo de avaliação, a Lei Nº 9.394 (BRASIL, 1996, p.15) 

estabelece, em seu artigo 24, parágrafo V, que  

 

A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 

 

Desse modo, entende-se que a legislação desobriga a realização de provas finais 

e leva em consideração a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A forma como deve ser assumida a avaliação a partir das funções que lhe foram 

atribuídas pelos teóricos é assim resumida por Luckesi (2003): “deverá ser assumida 

como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra 

o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa se 

avançar no seu processo de aprendizagem” (p.81). Se for importante aprender aquilo 

que se ensina na escola, prossegue o autor, 

 
a função da avaliação será possibilitar ao educador condições de 

compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista 

poder trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se 

encontra e possa avançar em termos dos conhecimentos necessários. 

(LUCKESI, 2003, p.81). 

 

Aqui é possível observar a função projetiva além da função de controle.  

Neste trabalho, em consonância com Luckesi (2003, 2011), entendemos ser a 

avaliação da aprendizagem “uma atribuição de qualidade, com base em dados relevantes 

da aprendizagem dos educandos para uma tomada de decisão” (LUCKESI, 2011, p. 

264). 

Nesse sentido,  

 

A avaliação é a ação de investigar a qualidade daquilo que compõe 

seu objeto de estudo e, por isso mesmo, retrata a sua qualidade. Desse 

modo, ela não soluciona nada, mas sim subsidia as decisões sobre atos 

pedagógicos e administrativos na perspectiva da eficiência dos 

resultados desejados. (LUCKESI, 2011, p.13) 

 

Assim, a avaliação diz respeito ao acompanhamento do desenvolvimento do 

aluno, principalmente da obtenção de conhecimentos matemáticos. Sendo que, 

conforme aponta Viana (2013), “o melhor momento para efetuar a avaliação será no 

transcurso da atividade, isto é, durante o processo de ensino-aprendizagem, pois as 

capacidades do homem se expressam em sua atividade” (p.25).  
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Viana (2013) sugere ainda uma nova forma de avaliar: 

 
Não mais centrada em testes e exames, mas principalmente na auto-

avaliação, valoração do trabalho conjunto, diagnóstico do estágio do 

desenvolvimento individual e grupal, para orientação e ajuda necessária 

de acordo com os objetivos que se deseja alcançar. (p.36) 

 

Nesse sentido, a avaliação deve ser dinâmica, adaptando-se às necessidades dos 

alunos, e o professor deve ser aberto a mudanças, adotando métodos mais adequados 

aos alunos (VIANA, 2013). E no que se refere à avaliação específica da aprendizagem 

da Matemática,  

 
Há de considerar as soluções próprias do aluno ou do grupo, o uso e 

aceitação das múltiplas linguagens da Matemática (numérica, 

algébrica, geométrica e gráfica), da língua materna e do desenho, o 

uso de questões contextualizadas e interdisciplinares, a diminuição e 

ênfase a questões que testam detalhes e processos mecanizados, etc. 

(VIANA, 2013, p.37) 

 

Conhecer as funções da avaliação da aprendizagem na sala de aula é necessário 

para a elaboração desta dissertação, para evitar confundi-la com os outros tipos de 

avaliação. 

 

1.3 A Avaliação Externa  

 

 

As avaliações externas, também chamadas de avaliações de larga escala, são 

elaboradas, organizadas e realizadas, na maioria das vezes, por pessoas externas à 

escola, ao contrário das avaliações da aprendizagem em sala de aula, elaboradas e 

realizadas por alguém interno à escola.  

A avaliação em larga escala como política pública, da maneira que se conhece 

nos dias de hoje, foi iniciada no Brasil no início da década de 80, quando o Ministério 

de Educação (MEC) começou a desenvolver estudos sobre a avaliação educacional, 

movido pelo incentivo proveniente das agências financiadoras transnacionais 

(OLIVEIRA e ROCHA, 2007). 

 Tais avaliações se originaram na intenção de solucionar 

 
o problema da falta de dados relativos ao sistema educacional que 

pudessem embasar políticas públicas de responsabilização e 

financiamentos, segundo a ideia de que a avaliação permitiria detectar 
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os entraves do sistema, facilitando o melhor direcionamento de 

recursos segundo os problemas detectados. (BARBOSA, 2013, p.15) 

 

Os dados obtidos através da aplicação dessas avaliações são repassados aos 

governantes pelo MEC, e esses, por sua vez, trabalham no intuito de sanar possíveis 

falhas que estejam afetando os alunos no seu convívio social (FONTANIVE, 2013). 

Para que essas políticas públicas sejam implantadas, “o MEC trabalha sempre em 

regime de colaboração com os estados e municípios, a quem compete a coordenação das 

ações educativas por meio dos seus sistemas de ensino” (DOURADO, 2005, p.21). 

Essas avaliações também são denominadas avaliações de larga escala, pois são 

aplicadas a uma rede ou a várias redes de ensino, sejam elas municipais, estaduais ou 

federais. Essas avaliações  

 
informam sobre os resultados educacionais de escolas e redes de 

ensino a partir do desempenho dos alunos em testes ou provas 

padronizadas que verificam se estes aprenderam o que deveriam ter 

aprendido, permitindo inferências sobre o trabalho educativo das 

escolas e redes de ensino. (BLASIS et al, 2013, p.12) 

 

 

Podemos definir essas avaliações como “um sistema de informações 

consistentes, válidas e comparáveis, voltadas, em uma primeira instância, para fornecer 

às autoridades educacionais e demais interessados respostas sobre a qualidade da 

educação oferecida aos alunos” (FONTANIVE, 2013, p.85). 

Essas avaliações, no entanto, são bem diferentes das avaliações realizadas em 

sala de aula pelos professores, pois,  

 

não só abrangem um grande número de alunos de diferentes séries ou 

anos escolares, como também precisam apresentar uma grande 

quantidade de questões para garantir a validade curricular, ou seja, que 

a avaliação abranja os principais conteúdos ensinados. (FONTANIVE, 

2013, p. 85) 

 

Apesar de as avaliações internas (realizadas pelos professores) e as AE 

proporcionarem métodos e conteúdos distintos, elas possuem o mesmo fim: “Ambas 

devem se alinhar em torno dos mesmos propósitos: a melhoria da qualidade do ensino e 

a maximização da aprendizagem dos alunos” (MINAS GERAIS, 2013, p. 9). 

Embora as AE não substituam as avaliações da aprendizagem elaboradas pelos 

professores em sala de aula, elas também integram o processo de ensino-aprendizagem. 

Blasis et al (2013) alerta para a necessidade de os educadores estarem atentos e 
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trabalharem com esses dois tipos de avaliação, pois 

 
A análise comparada das informações fornecidas por ambas pode 

produzir elementos para subsidiar o trabalho desenvolvido no interior 

das escolas, seja para o aperfeiçoamento dos instrumentos de 

avaliação elaborados internamente, seja para oferecer elementos de 

contexto para as provas externas. Além de ser um componente 

importante para o planejamento e a readequação dos programas de 

ensino. (BLASIS et al, 2013, p.14) 

 

Assim, para que se tenha uma aprendizagem de qualidade, é necessário, antes de 

qualquer coisa, “fazer um diagnóstico da educação nas redes de ensino que indique 

quais ações educacionais e gerenciais devem ser tomadas, função desempenhada pela 

avaliação em larga escala” (MINAS GERAIS, 2012, p.10). 

A AE compõe, nesse sentido, um dos principais instrumentos utilizados pelo 

governo para fazer esse diagnóstico, elaborar e implantar políticas públicas dos sistemas 

de ensino, fazendo com que escola e comunidade alterem suas ações e redirecionem 

seus métodos de trabalho.  

Um exemplo de tais políticas públicas é o Plano de Intervenção Pedagógica 

(PIP), implementado pela Secretaria da Educação em todas as cidades do estado de 

Minas Gerais. Nesse plano, os gestores e os professores utilizam os resultados das 

avaliações do Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) para elaborar um plano 

de intervenção pedagógica a fim de estabelecer estratégias para que o desempenho dos 

alunos seja cada vez melhor.  

Para Oliveira e Rocha (2007), a AE tem sido massivamente implementada pelo 

MEC com o objetivo de possibilitar uma percepção mais ampla da realidade e contribuir 

para diagnosticar a situação da educação brasileira, visando sua melhoria quantitativa e 

qualitativa.  

É assim que, como aponta Blasis et al (2013), as AE vêm recebendo um cuidado 

crescente de gestores públicos e comunidades escolares por “deixarem claro um 

compromisso com os resultados da educação e fornecerem parâmetros objetivos para o 

debate sobre a melhoria da qualidade no ensino ” (p.3).   

 

As avaliações em larga escala assumiram, ao longo dos últimos anos, 

um preponderante papel no cenário educacional brasileiro: a 

mensuração do desempenho dos alunos de nossas redes de ensino, e 

consequentemente, da qualidade do ensino ofertado. (MINAS 

GERAIS, 2013, p.9) 
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É a confluência de todos esses fatores que faz desse tipo de avaliação uma 

avaliação em larga escala.  

As AE devem ser, pois, um ponto de partida, de apoio, um elemento a mais para 

repensar e planejar a ação pedagógica e a gestão educacional (BLASIS et al, 2013). Elas 

podem oferecer rastros importantes para que toda a equipe escolar reflita sobre o 

desenvolvimento do trabalho educativo na escola, “especialmente quando esses 

resultados se referem a aspectos ou componentes que têm peso para o conjunto das 

atividades escolares, como é o caso da leitura e da resolução de problemas” (BLASIS et 

al, 2013, p.12). 

Esse tipo de avaliação pode ocorrer de forma amostral ou censitária, indo além 

da sala de aula, conseguindo avaliar também os sistemas de ensino. É construído de 

forma padronizada e seus resultados são dispostos em escalas de proficiência, que têm 

por objetivo assegurar a qualidade da Educação, fortalecendo o direito a uma educação 

de qualidade a todos os alunos (BLASIS et al, 2013). 

 

Essas avaliações informam sobre os resultados educacionais de 

escolas e redes de ensino a partir do desempenho dos alunos em testes 

ou provas padronizadas que verificam se estes aprenderam o que 

deveriam ter aprendido, permitindo inferências sobre o trabalho 

educativo das escolas e redes de ensino (BLASIS et al, 2013, p. 12). 

 

Dessa forma, os dados que são obtidos pelas AE podem apontar problemas que 

incidem tanto na ação do professor na sala de aula como na gestão da escola e nas 

diretrizes e intervenções da secretaria de educação. “Portanto, indicam os âmbitos nos 

quais as ações e prioridades serão repensadas e planejadas, a partir da leitura dos dados” 

(BLASIS, FALSARELLA e ALAVARSE, 2013, p.38). 

Por outro lado, Heraldo Marelim Vianna (2005), chama a atenção para o fato de 

que 

 

A avaliação não é um valor em si e não deve ficar restrita a um 

simples rito da burocracia educacional; necessita integrar-se ao 

processo de transformação do ensino/aprendizagem e contribuir, desse 

modo, ativamente, para o processo de transformação dos educandos. 

(VIANNA, 2005, p. 16) 

 

Cleyton Hércules Gontijo (2011) ressalta, ainda, que a avaliação não deve ter 

apenas a função de diagnóstico do sistema educacional, mas deve ser utilizada como 

instrumento que contribui para a transformação do processo de ensino, em função de 
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sua melhoria.  

Essa contribuição, entretanto, muitas vezes, não se verifica nas escolas, pois, 

apesar dos esforços do governo na realização das avaliações, percebe-se que elas têm 

pouco ou quase nenhum impacto no trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. 

Para Blasis et al (2013, p.39), 

 

É importante reconhecer que a avaliação externa não termina com a 

divulgação dos resultados das provas e indicadores. Ela continua à 

medida que envolve a sociedade, escolas, comunidades e poder 

público nos debates sobre esses resultados e, a partir disso, abrindo 

caminho tanto para adensar e dialogar com as avaliações internas 

realizadas tanto no âmbito das escolas (do projeto pedagógico e da 

ação educativa), quanto no âmbito das secretarias de educação (das 

diretrizes da política educacional). 

 

 

Sendo assim, “para que as ações sejam concretizadas em prol da excelência do 

sistema educacional, faz-se necessário que gestores, professores, alunos e comunidade 

escolar conheçam, entendam e se apropriem de seus resultados” (MINAS GERAIS, 

2012, p.10). 

Várias foram as motivações para que se implantassem as avaliações em larga 

escala no Brasil e no mundo. Um dos principais motivos era que:  

 

Até finais dos anos 1980 e inícios dos anos 1990, predominantemente, 

na prática educativa, considerávamos que o responsável pelo fracasso 

escolar era o educando. Era ele que não desejava ou não investia em 

sua aprendizagem, por isso era eventualmente ou sucessivamente 

reprovado. (LUCKESI, 2013, p.) 

 

Porém, com o aumento das pesquisas em educação e principalmente em 

Educação Matemática, percebeu-se que o fracasso escolar não era somente culpa dos 

educandos, ou seja, outros fatores estariam afetando o processo de ensino e 

aprendizagem (LUCKESI, 2013).  Percebeu-se que o sistema de ensino também poderia 

ser o responsável pelo fracasso escolar e, 

 

timidamente, para além da avaliação da aprendizagem, iniciamos a 

pensar e ensaiar práticas avaliativas que fossem para além da 

aprendizagem em sala de aulas, chagando, hoje, às práticas de 

avaliação institucional e de larga escala. (LUCKESI, 2013, p.1) 

 

 

Para que se compreenda o motivo de implantação dessas provas que acontecem 
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até os dias de hoje, deve-se, inicialmente, buscar os questionamentos que 

fundamentaram a opção por esse tipo de avaliação: “A escola vale a pena? A educação 

escolar é capaz de transformar positivamente a vida das pessoas e da sociedade a que 

elas pertencem? A escola faz diferença?” (MACHADO, 2010, p.19). Para responder 

essas perguntas, é necessário também comprovar as respostas de alguma forma.  

Segundo Souza (2009), vários estudos têm mostrado que o ser humano, durante 

toda sua vida, tem sido influenciado pelo meio em que vive e, sendo assim, fatores 

sociais, econômicos e culturais têm contribuído para o seu desenvolvimento. Dessa 

forma, entende-se que, assim como o desenvolvimento do ser humano, a aprendizagem 

acontece sob a influência de muitos fatores: ambientais, familiares, psicológicos, etc.  

É sabida a importância da escola na vida de qualquer pessoa. “Mais do que 

conteúdos específicos, a escola forma cidadão capazes de viver em sociedade. A escola 

deve fazer com que o aluno se sinta preparado para disputar um espaço dentro da 

sociedade.” (SOUZA, 2009, p.5) 

Quase todos os dias, jornais e revistas publicam reportagens que mostram a 

realidade de escolas brasileiras. Algumas não possuem infraestrutura adequada e 

também não fornecem condições mínimas para que o processo de ensino-aprendizagem 

possa ocorrer de maneira significativa. Além disso, como aponta Lourencetti (2014), os 

professores são mal remunerados e têm pouco preparo para lidar com determinadas 

situações que acontecem diariamente dentro da sala de aula. 

O acúmulo de todos esses problemas pode dificultar o aprendizado e deixar de 

incentivar os jovens a buscarem o conhecimento. Visando romper com a desigualdade 

social, bem como com os mecanismos internos à escola que concorrem para o fracasso 

escolar, o MEC vem implementando há alguns anos algumas políticas públicas. 

 
[...] políticas amplas que contribuam para a melhoria dos processos de 

organização e gestão da educação básica, bem como pela adequação 

das condições de infraestrutura das unidades escolares e pelo 

fortalecimento de mecanismos de participação da comunidade local e 

escolar e, ainda pela proposição de políticas de formação, valorização 

e profissionalização docente por meio da articulação entre formação 

inicial e formação continuada. (DOURADO, 2005, p.20) 

 

 Segundo Dourado (2005), é justamente pensando na relação dos alunos com a 

sociedade que os governantes programam avaliações em larga escala. E, apesar de ainda 

possuírem algumas limitações intrínsecas, elas se popularizaram muito no mundo e 

também aqui no Brasil, a ponto de se afirmar que, “no século XXI, poucos são os 
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países, estados ou municípios que deixaram de desenvolver e aplicar avaliações 

abrangentes do desempenho de seus estudantes” (FONTANIVE, 2013, p.86). 

 

1.4 Avaliações externas no Brasil e em Minas Gerais  

 

 

Desde o ano de 1990, foram implementadas no Brasil várias avaliações em larga 

escala nacionais, estaduais e, em alguns casos, municipais.  

 

Hoje a avaliação de larga escala estendeu-se por todo o sistema 

educacional do país. [...] Essas avaliações do sistema nacional de 

educação destinam-se a investigações sobre a qualidade da educação 

brasileira nos diversos níveis de ensino, da educação básica ao ensino 

superior e a pós-graduação. (LUCKESI, 2011, p.429-430) 

 

 

No estado de Minas Gerais, o governo criou, em julho de 2000, o Sistema 

Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE), por resolução da Secretaria de 

Estado de Estado da Educação de Minas Gerais, com o objetivo de implementar o 

Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB). 

Já a nível nacional, o MEC elabora e aplica, por meio do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), algumas avaliações de larga 

escala, cujos objetivos são diversos. São elas: a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (ANRESC), conhecida popularmente como Prova Brasil
10

, e a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB), que compõem o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB); o Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (ENCCEJA); o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Neste trabalho são tratadas apenas as avaliações realizadas na escola onde foi 

feita a pesquisa, isto é, a Prova Brasil e a ANEB, a nível nacional, e o PROEB, a nível 

estadual.  

 

1.4.1 O SAEB  

O SAEB teve início com aplicações-piloto em 1988, porém, sua primeira 

aplicação oficial aconteceu apenas no ano de 1990. Seu objetivo era “produzir 

                                                 
10

 Daqui para frente escrever-se-á indistintamente ANRESC e Prova Brasil. 
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informações sobre o desempenho dos alunos, assim como sobre as condições intra e 

extraescolares que incidem sobre o processo de ensino/aprendizagem no âmbito das 

redes de ensino e unidades escolares” (BRASIL, 2013, p.10). 

A partir do ano de 1993, o SAEB foi aplicado bienalmente, de forma contínua, 

até 2005, quando foi reformulado, passando a ser composto por duas avaliações: a 

ANEB e a ANRESC (Prova Brasil).  

É importante ressaltar que a partir de 1995, a avaliação “incorporou nova 

metodologia, baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que permite a 

comparabilidade dos dados ao longo do tempo, em série histórica.” (BLASIS et al, 

2013, p.8) Merece destaque também a contribuição de Nilma Fontanive e Ruben Klein 

que, posteriormente, fizeram a primeira interpretação da escala. 

Até 2003, o SAEB 

 
fornecia informações apenas por estados, regiões e para o Brasil, e 

pelos três tipos de redes. Com a Prova Brasil, em 2005, foi possível 

obter informações sobre cada município e cada uma das escolas 

públicas avaliadas. Em 2013, foi incorporada ao SAEB a Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA). (BRASIL, 2013, p. 6) 

 

A Prova Brasil permite 

 

produzir resultados médios de desempenho conforme os estratos 

amostrais, promover estudos que investiguem a equidade e a 

eficiência dos sistemas e redes de ensino por meio da aplicação de 

questionários, conforme vem sendo implementado na avaliação desde 

o ano de 1995. (BRASIL, 2011, p.7) 

 

Essa avaliação foi criada em 2005 com a mesma metodologia utilizada pelo 

SAEB, porém 

 

de caráter censitário
11

, para as escolas públicas de ensino fundamental. 

Com essa avaliação, permitiu-se que todos os sistemas educacionais 

públicos brasileiros pudessem ver em que patamar de conhecimento 

seus alunos se situam, apreendendo melhor a diversidade educacional 

do País, especialmente ante a ampla descentralização e 

municipalização que marcam a educação brasileira pós-

redemocratização. (BRASIL, 2010, p.126) 

 

Ou seja, seu principal objetivo é avaliar a qualidade do ensino oferecido nas 

                                                 
11

É aplicado em todas as escolas do país. 
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escolas públicas, com a intenção de “produzir informações que subsidiem políticas e 

ações para a melhoria da qualidade do ensino, a redução das desigualdades e a 

democratização da gestão da educação pública” (BRASIL, 2013, p.5). 

Ela é realizada em um intervalo de dois anos e avalia as habilidades dos alunos 

em Língua Portuguesa, com foco na leitura, e em Matemática com foco na resolução de 

problemas. Essa forma de avaliação é entendida 

 
Como uma opção que ganha significados quando coloca os alunos em 

situações desafiadoras. A resolução de problemas possibilita o 

desenvolvimento de capacidades como observação, estabelecimento 

de relações, comunicação de diferentes linguagens, argumentação e 

validação de processos, além de estimular formas de raciocínio como 

intuição, indução, dedução e estimativa (BRASIL, 2013, p.7). 

 

Porém, nem todos os conteúdos, competências e habilidades em Língua 

Portuguesa e Matemática são avaliados.  

 

Para realizar essa avaliação, foi necessário fazer um recorte do 

currículo e definir o que se queria avaliar em cada etapa e área do 

conhecimento. Isso foi feito por meio da construção das Matrizes de 

Referência, que compreendem o conjunto de conteúdos (tópicos ou 

temas) e habilidades a serem avaliados em cada área do 

conhecimento, que representam o que se espera que os alunos tenham 

desenvolvido ao final do 5º e do 9º ano do ensino fundamental. 

(BRASIL, 2013, p7) 

 

Para elaborar as Matrizes de Referência de Língua Portuguesa e de Matemática 

da Prova Brasil o INEP levou em consideração as recomendações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Esse órgão também realizou 

 

uma consulta nacional aos currículos propostos pelas Secretarias 

Estaduais de Educação e por algumas redes municipais, além de 

consultar professores regentes das redes e, ainda, examinou os livros 

didáticos mais utilizados para os anos avaliados. (BRASIL, 2013, p. 7) 

 

Uma coisa muito importante é que não se deve confundir as Matrizes de 

Referência com as propostas curriculares das redes ou das escolas, pois elas não 

abordam todo o currículo escolar, já que  

 

As Matrizes são um recorte do currículo usado como referência para a 

elaboração dos itens da Prova Brasil. Incorporam, assim, somente um 

conjunto de habilidades consideradas essenciais e que podem ser 

avaliadas por meio de testes padronizados. (BRASIL, 2013, p. 7) 
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A Prova Brasil é aplicada aos estudantes 

 

De 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano de escolas rede pública de ensino 

com mais de 20 estudantes matriculados por série alvo da avaliação. 

Tem como prioridade evidenciar os resultados de cada unidade escolar 

da rede pública de ensino [...]. (BRASIL, 2011, p. 8) 

 

Os principais objetivos dessa avaliação são: 

a. “Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, redução de desigualdades 

e democratização da gestão do ensino público” (BRASIL, 2011, p. 8). 

b. “Buscar o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimule o controle 

social sobre os processos e resultados do ensino” (BRASIL, 2011, p. 8). 

 

É importante ressaltar que a Prova Brasil 

 

é universal, ou seja, é aplicada a todos os alunos matriculados nas 

instituições de ensino de 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano de escolas 

rede pública de ensino com mais de 20 estudantes matriculados por 

série, por isso ela expande o alcance dos resultados oferecidos pela 

Aneb. (BRASIL 2001, p. 8). 

 

Além de fornecer as médias de desempenho para o Brasil, regiões e unidades da 

federação, ela também fornece as médias para cada um dos municípios e cada uma das 

escolas participantes. 

Para que a avaliação contribua para o trabalho do professor dentro de sala de 

aula, os conteúdos considerados “problemáticos” devem ser trabalhados de maneira 

especial e devem ser escolhidos analisando o resultado das avaliações anteriores das 

escolas da cidade, como sugere Inês Milasko:  

 

É preciso pegar a prova Brasil, verificar quais são os descritores, isto 

é, quais competências foram avaliadas, ler o resultado com o espírito 

do diagnóstico para poder saber onde se concentram as dificuldades e 

o que pode ser feito na sala de aula para superar, acompanhando o 

histórico de cada local em que a prova foi aplicada e sua evolução ao 

longo do tempo. Cada escola é uma escola, cada turma é uma turma. É 

preciso reconhecer as especificidades locais (MILASKO, 2012, p.).  

 

Nesse contexto, o professor tem como papel fundamental ser o mediador entre o 

estudante e o objeto de conhecimento. Cabe a ele orientar e organizar o ensino para que 
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a aprendizagem se efetive como atividade no sujeito (VALERIANO e CEDRO, 2013, 

p.1). E isso, sempre baseado nos resultados.  

A título de esclarecimento, a Figura 01, abaixo, resume como ocorre a aplicação 

das avaliações que compõem o SAEB, com base em dados fornecidos de 2013, 

considerando que os resultados da Prova Brasil daquele ano foram divulgados apenas 

para escolas onde houve a participação de no mínimo 50% dos alunos matriculados, 

considerando-se as matrículas declaradas no Censo Escolar de 2013 (BRASIL, 2013). 

 

Figura 01. Organização do SAEB 

 
Fonte: BRASIL, 2013, p.7 

 

Para Vianna (2005), grande é a importância do SAEB, pois esse sistema de 

avaliação é 

 

sem sombra de dúvidas a nosso juízo o melhor e o mais bem 

delineado dos projetos propostos pelo Ministério da Educação. Nele 

dever-se-ia concentrar todo o empenho governamental, por ser o 

ensino básico o fundamento para a construção do espírito de cidadania 

e o alicerce sobre o qual se apoiam os demais níveis educacionais. 

(VIANNA, 2005, p.33) 

 

 

Esse autor enfatiza que, apesar da sua importância e do seu significado para a 

educação, é necessário que os responsáveis pela sua gestão entendam que diferentes 

domínios da sociedade estão interessados em conhecer e debater os seus dados. Do seu 
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ponto de vista, os dados do SAEB devem ser apresentados a cada segmento responsável 

pela educação, 

 

desde a sua forma mais completa, incluindo diferentes estatísticas, 

estudos de validade e análise dos vários desempenhos e suas 

capacidades, relatórios técnicos, enfim, até a sua versão mais simples, 

que poderia ser apenas um Folder informativo para divulgação entre 

os pais e demais integrantes da sociedade. (VIANNA, 2005, p.36) 

 

Na Revista Pedagógica de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental, diz-se 

o seguinte sobre a divulgação dos resultados da avaliação: “quando a comunidade 

escolar, a exemplo do que ocorre na rede estadual de Minas Gerais, compreende essa 

importância e se envolve, podemos obter um retrato fiel do sistema” (MINAS GERAIS, 

2013, p.5). 

Um dos principais objetivos dos dados de desempenho apresentados por essas 

avaliações é poder servir de auxílio para o diagnóstico, a mediação e a idealização do 

trabalho tanto dos gestores quanto dos professores na escola.  

 

Não obstante, esses dados não devem ser analisados de maneira 

desconectada do trabalho realizado pelos professores e das avaliações 

internas realizadas em sala de aula. Devem, sim, ser utilizados como 

um complemento ao diagnóstico realizado pelos próprios professores 

e pela equipe escolar. (BRASIL, 2013, p38) 

 

Porém, o uso dos resultados tanto pelos gestores quanto pelos professores é 

dificultado, uma vez que, ao divulgar os relatórios da avaliação, o SAEB apresenta a 

metodologia utilizada, os tratamentos a que foram submetidos os resultados e uma 

grande quantidade de dados e informações sobre os diferentes desempenhos. 

“Entretanto, esse documento, elaborado com extremo rigor técnico, acaba por se tornar 

inacessível à grande massa de interessados dentro e fora do campo da educação” 

(VIANNA, 2005, p35). 

A fim de resolver esse problema, a partir do ano de 2015, foi lançada a 

plataforma Devolutivas Pedagógicas, como uma iniciativa do INEP para que a 

comunidade escolar pudesse acompanhar os comentários pedagógicos e as respectivas 

estatísticas de aplicação. Com ela, os professores passaram a ter mais uma ferramenta 

para melhorar o planejamento das aulas e a aprendizagem dos alunos. Através do site, é 

possível, por exemplo, conhecer a porcentagem de alunos que respondeu corretamente a 
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uma questão e quantos, por sua vez, optaram por um distrator
12

. 

 

1.4.2 IDEB 

 

A sigla IDEB, significa Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse 

índice foi criado pelo INEP em 2007 e constitui o principal indicador da qualidade da 

educação básica no Brasil. Para fazer essa avaliação, utiliza-se uma escala que vai de 0 

a 10, sendo que a meta para o Brasil é alcançar, até 2021, a média 6, patamar 

educacional correspondente ao de países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e 

Suécia. Em 2013, a média brasileira era de 5,2 para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 4,2 para os anos finais e 3,7 para o Ensino Médio.  

O IDEB pode ser definido como: 

 

Indicador sintético e de fácil compreensão; Combinação de 

informações sobre fluxo e desempenho escolar; relaciona o tempo 

gasto pelos alunos para concluir cada nível/etapa de ensino com o 

desempenho alcançado em testes padronizados; Referência sobre a 

qualidade da educação que permite comparação por UF, rede de 

ensino e escolas; possibilita monitorar o desempenho ao longo do 

tempo. (BRASIL, 2013, p.17) 

 

 

Ou seja, o índice foi criado com a finalidade de reunir num único indicador 

conceitos relevantes para a educação, que são o fluxo escolar e as médias de 

desempenho dos alunos nas avaliações. “Quanto melhor o desempenho dos alunos nos 

testes e maior a taxa de aprovação, mais elevado será o IDEB. Para melhorar o IDEB, as 

redes de ensino e as escolas têm que trabalhar nas duas dimensões do indicador, 

simultaneamente.” (BRASIL, 2013, p.18) 

“Combinando, as notas da Prova Brasil/SAEB com as taxas de aprovação, 

buscam coibir tanto a reprovação indiscriminada com a prática de aprovar alunos que 

nada aprenderam” (BRASIL, 2010, p.127). “Assim, para que o IDEB de uma escola ou 

rede pública cresça, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de 

aula” (FONTANIVE, 2013, p.89).  

Contudo, os 

 

                                                 
12

 Distrator é uma alternativa incorreta, porém capaz de mostrar, por exemplo, que o raciocínio 

empregado pode decorrer de uma lacuna no ensino do conteúdo avaliado. 
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indicadores de fluxo escolar, indicam que o Brasil ainda enfrenta 

muitas dificuldades: altas taxas de repetência e elevada proporção de 

adolescentes que abandonam a escola sem concluir a educação básica. 

Desse modo, avaliar a qualidade da educação básica no Brasil não 

pode deixar de lado esse fato (BRASIL, 2010, p.128). 

 

Esse índice “agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em 

larga escala do INEP a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e 

que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas” (BRASIL, 2011). 

A Figura 02, abaixo, mostra como é calculada a escala de variação do IDEB. 

 

Figura 02. Cálculo do IDEB 

 
                     Fonte: BRASIL, 2013, p.19 

 

A Figura 03, por seu turno, mostra um exemplo hipotético para o cálculo desse 

índice. 
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Figura 03.  Cálculo hipotético do índice do IDEB 

 

  Fonte: BRASIL, 2013, p.20 

 

Por meio da análise dos resultados do IDEB, é possível extrair informações 

sobre o que foi e o que não foi aprendido pelos alunos, ajudando o professor no 

planejamento e na execução das atividades que serão trabalhadas em sala. Com um bom 

entendimento dos resultados do IDEB, o professor terá mais uma valiosa ferramenta 

para saber em que descritores seus alunos não estão bem e o que pode ser feito para 

sanar essas dificuldades.  

 

Pode-se, no entanto, questionar a capacidade de a simples divulgação 

do IDEB fornecer o incentivo necessário para promover mudanças 

que resultem em aumentos significativos no indicador. É importante 

ressaltar que as escolas públicas de educação básica estão, 

historicamente, nas mãos dos Estados e dos municípios, os quais 

dispõem de total autonomia para geri-las, o que impõe restrições às 

ações que o governo federal pode adotar. (BRASIL, 2010, p.128) 

 

O IDEB, então, pode contribuir para a elaboração de metas pelas secretarias de 

educação em parceria com o MEC, pois os “estados e municípios devem atuar no 

sentido de aumentar a mobilização da sociedade em favor da qualidade da educação” 

(BRASIL, 2010, p.129).  
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Figura 04.  Resumo do desenvolvimento do SAEB, Prova Brasil e IDEB ao longo do 

tempo 

 

Fonte: BLASIS; FALSARELLA; ALAVARSE e GUEDES (2013, p.7) 

 

1.4.3 O SIMAVE 

 

 O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE), criado no ano 

de 2000 pela secretaria de educação de Minas Gerais, tem como objetivos dispostos na 

Resolução nº 104, de 14/7/2000,  

 

a promoção da avaliação sistemática da educação básica da rede 

pública, a criação de instrumentos de participação da sociedade e dos 

profissionais da educação na gestão da escola pública, a 

democratização do acesso à informação sobre a educação pública, o 

desenvolvimento de procedimentos de gestão de avaliação das 

políticas públicas educacionais com base em princípios de equidade e 

o fortalecimento da escola. (BARBOSA; VIEIRA, 2013, p.3) 

 

Esse sistema de avaliação, segundo Barbosa e Vieira (2013), se originou no 

contexto da política educacional conhecida como Escola Sagarana (1999-2002), que 

tinha como objeto integrar a avaliação da qualidade de ensino aos outros setores da 

sociedade, com o intuito de democratizar cada vez mais a educação no estado.  

O SIMAVE é responsável pela elaboração e pelo desenvolvimento de programas 

de avaliação em Minas Gerais, em que 
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Os resultados das avaliações realizadas servem de base para responder 

às necessidades de planejamento e ação educacionais, servindo à 

realidade da sala de aula e influenciando a definição de políticas 

públicas para a educação em Minas Gerais. Escolas das redes 

Estaduais e Municipais de Minas Gerais participam do SIMAVE. 

Dessa forma, alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental bem 

como os do 3º ano do Ensino Médio são avaliados. (SILVA, 2011, 

p.131). 

 

O SIMAVE é composto por três programas de avaliação distintos, quais sejam: o 

Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA), o Programa de Avaliação da 

Rede Pública de Educação Básica (PROEB) e o Programa de Avaliação da 

Aprendizagem Escolar (PAAE). As provas dos três programas são realizadas em todas 

as instituições da rede pública estadual de Minas Gerais. No Quadro 01, a seguir, é 

possível observar as principais diferenças entre essas avaliações: 

 

Quadro 01. Programas que integram o SIMAVE 

 PROALFA PROEB PAAE 

 

Características 

Amostral para 2º e 4º anos do 

Ensino Fundamental e 

censitária para o 3º ano do 

Ensino Fundamental 

Censitária Censitária 

Público-alvo Alunos do 2º, 3º e 4º anos do 

Ensino Fundamental 

Alunos do 5º e 9º anos 

do Ensino Fundamental 

e do 3º ano do Ensino 

Médio 

Professores do 1º 

ano do Ensino 

Médio e das séries 

finais do Ensino 

Fundamental. 
Rede Estadual/Municipal Estadual/Municipal Estadual 

Resultado Boletim pedagógico e de 

resultados 
Boletim pedagógico Online 

Para quem? Escola/SRE Escola Escola/SRE 

Periodicidade Anual Anual Semestral 

Objetivos 

declarados 

Verificar níveis de 

alfabetização e intervenções 

utilizadas para esse fim 

Avaliar as escolas no 

que concerne às 

habilidades em 

Matemática e Português 

Diagnosticar e 

subsidiar 

planejamentos e 

intervenções com 

base no CBC 

Quem aplica 
Todos os professores da 

escola, exceto os de 

Português e Matemática 

Todos os professores da 

escola 

Todos os 

professores da 

escola 

Quem corrige CAED CAED Instituto Avaliar 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir de dados da SEE/MG. 

 

Essas provas destinam-se a avaliar os resultados alcançados em sala de aula, na 

escola, no sistema, no trabalho do professor, na gestão escolar e nas políticas públicas 

para a educação, no nível de aprendizagem da alfabetização e dos conteúdos básicos do 



53 
 

ensino fundamental e médio.  

Neste trabalho, será abordado o PROEB, pois esse programa se relaciona 

diretamente com o tema da presente dissertação. 

 

1.4.4 PROEB 

O PROEB é um programa de avaliação da educação básica realizado desde os 

anos 2000, que tem por objetivo avaliar as escolas da rede pública no que diz respeito às 

habilidades e competências
13

 desenvolvidas pelos alunos em Língua Portuguesa e 

Matemática.  

A avaliação não ocorre individualmente com cada aluno, com cada professor ou 

com cada supervisor, mas com todo o conjunto que compõe a escola. O PROEB avalia 

anualmente os alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 

Médio das escolas municipais e estaduais de Minas Gerais, a fim de que seus resultados 

sejam utilizados em todas as escolas como uma das ferramentas para a melhoria da 

qualidade educacional (BARBOSA, 2013, p.96). 

 

1.5 Avaliações Externas: cenário atual das escolas brasileiras 

 

Apesar de as avaliações em larga escala estarem presentes na política pública da 

educação brasileira desde a década de 90, foi “a partir de 2005 com a Prova Brasil e de 

2007 com o IDEB, [que] passaram a ter maior destaque na agenda político-educacional 

de municípios e estados” (BLASIS et al, 2013, p.6). 

Após a realização das avaliações em larga escala, os resultados são divulgados 

para a escola e também para toda a sociedade. A intenção ao divulgar esses dados “é 

oferecer ao professor informações importantes sobre as dificuldades dos alunos em 

relação aos conteúdos curriculares previstos, bem como no que diz respeito àqueles 

conteúdos nos quais os alunos apresentam um bom desempenho” (MINAS GERAIS, 

2013, p.9). 

Os dados obtidos nessas avaliações assinalam alguns problemas que vão desde a 

ação do professor na sala de aula até a gestão da escola e as intervenções feitas pelas 

secretarias de educação. 

                                                 
13

As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação ou a capacidade adquirida. Já as competências se 

constituem num conjunto de conhecimentos, ou seja, compreendem várias habilidades. Em geral, as 

habilidades são consideradas como algo menos amplo do que as competências. 
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Portanto, indicam os âmbitos nos quais as ações e prioridades serão 

repensadas e planejadas, a partir da leitura dos dados: o que os dados 

indicam sobre a aprendizagem dos alunos? Quais aspectos estão 

contribuindo para os resultados? O que fazer para melhorar? Quais 

ações priorizar? (BLASIS et al, 2013, p.38) 

 

Nesse sentido, a revista pedagógica do SAEB (BRASIL, 2013) sugere que, ao 

constatar o percentual de alunos que se encontram em níveis de proficiência abaixo do 

recomendado, ou seja, longe do que se espera para aquela etapa escolar, toda a equipe 

escolar poderá repensar sua prática e suas ações, fazendo algumas intervenções 

pedagógicas no intuito de auxiliar os alunos a avançarem no desenvolvimento daquela 

habilidade. Já com os alunos que possuem desempenho considerado satisfatório, “a 

equipe escolar poderá refletir sobre formas de consolidar o trabalho e estimulá-los a 

progredir sempre mais” (BRASIL, 2013, p38). 

Quando se está avaliando o desempenho dos alunos, consequentemente o 

trabalho feito por toda a escola também está sendo avaliado. “Por isso não se avalia um 

aluno apenas para atribuir notas, mas, sobretudo, para observar seus avanços e planejar 

intervenções em função de suas necessidades de aprendizagem” (BLASIS et al, 2013, 

p.16). 

De acordo com BLASIS et al (2013), mesmo ocupando um grande espaço nas 

políticas educacionais de estados e municípios, alguns estudos apontam que as 

informações obtidas pela realização dessas avaliações ainda não são suficientemente 

exploradas e nem são utilizadas como um auxílio para a gestão educacional e o trabalho 

do professor: 

 
Observam-se dificuldades para a compreensão dos resultados e pouca 

influência destes nos planejamentos e intervenções educacionais, o 

que indica a necessidade de trabalho direcionado para atender às 

novas demandas de uso, tanto por parte de escolas como de secretarias 

de educação. (BLASIS et al, 2013, p.6) 

 

Essa informação é confirmada por Fontanive (2013), ao afirmar que mesmo após 

duas décadas de divulgação dos dados e da grande quantidade de material produzido 

tanto pelos técnicos do INEP/MEC quanto pelas secretarias de educação e equipes das 

instituições responsáveis pelas avaliações nos diferentes níveis de abrangência, 

“constata-se que os resultados das avaliações parecem não ter sido adequadamente 

incorporados à prática docente e capazes de promover a melhoria da aprendizagem dos 



55 
 

alunos da Educação Básica, no Brasil” (FONTANIVE, 2013, p.94). 

Ainda de acordo com esse autor, uma das causas prováveis do pouco impacto 

dos resultados dessas avaliações na escola é a distância entre esses resultados e os 

resultados encontrados na sala de aula. “Em resumo, tem-se a impressão de que o 

professor não se identifica com esses resultados ou não vê sua prática pedagógica neles 

representada.” (FONTANIVE, 2013, p. 95) 

Outra causa possível seria a forma com que esses resultados estão sendo 

apresentados à escola e aos professores. Diante disso, seria necessário 

 

investigar a forma de apresentação dos resultados às escolas, visando 

identificar como esses resultados estão chegando aos professores e 

demais membros da comunidade escolar, se, por exemplo, eles são 

efetivamente compreendidos e capazes de orientar processos e 

mudanças na prática pedagógica. (FONTANIVE, 2013, p.90) 

 

Para todos os que acompanham o dia a dia na sala de aula, “é um desafio 

compreender os resultados das avaliações e transpor as informações para o cotidiano, 

tomando-as como um elemento capaz de colaborar com o avanço do trabalho 

educativo” (BLASIS et al, 2013, p.3). 

Nesse sentido, compreendendo as informações que são produzidas pelas 

avaliações, os funcionários das escolas e das secretarias de educação poderão receber 

esses resultados e entendê-los  

 
De tal modo que, além de utilizá-los para a elaboração e 

implementação de ações, desmistifiquem a ideia de que a avaliação 

externa é apenas um instrumento de controle, ou ainda, que sua função 

é comparar escolas ou determinar a promoção ou retenção de alunos. 

(BLASIS et al, 2013, p.12) 

 

Mesmo assim. ainda são necessários vários estudos nesse sentido, pois “no 

Brasil são poucas as pesquisas que costumam conectar a prática docente à melhoria do 

desempenho dos alunos, medido por avaliações externas” (FONTANIVE, 2013, p.97). 

Fazer com que isso se torne possível não é uma tarefa fácil, pois “exige o uso de 

instrumentos variados que requerem um grande investimento de tempo para 

desenvolvê-los e validá-los, treinar pessoas para aplicá-los, analisar e organizar os 

bancos de dados” (FONTANIVE, 2013, p. 97). 

Assim, seria muito importante também que algumas pesquisas fossem 

direcionadas ao estudo do efeito do uso das AE na evolução de desempenho dos alunos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 
A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo delineia o caminho percorrido para a elaboração do trabalho de 

investigação, apresentando a questão da pesquisa, seu objetivo e objeto de estudo, a fim 

de situar as ações realizadas. Apresenta também o tipo de abordagem, os instrumentos 

de coleta de dados, o contexto, o local e a população alvo da pesquisa.  

A partir da revisão de literatura e das experiências da prática docente, a pesquisa 

procurará responder à seguinte questão de investigação: Como um grupo de professores 

de Matemática percebe as avaliações externas e sua influência na sala de aula? 

O objeto de estudo, como já explicitado, será a percepção de um grupo de 

professores de uma escola pública acerca das avaliações externas e suas práticas em sala 

de aula. 

A respeito do que vem a ser isso que aqui se chama “percepção”, vários 

conceitos e definições foram desenvolvidos por estudiosos ao longo dos anos. Embora a 

palavra “percepção” seja estudada, conceituada e definida pela Psicologia e pela 

Filosofia desde os tempos antigos (até mesmo por Descartes), nesta pesquisa será 

considerada de uma maneira simplificada: como a apreensão da realidade pelo homem, 

procedimento realizado para dar significado às informações obtidas pela cognição e 

também pelos órgãos dos sentidos (ABAGNO, 2003, KOOGAN, 1999; ROSA, 2010). 

Guimarães (2011) explica que vários são os fatores que influenciam a percepção, 

desde fatores externos (próprios do meio ambiente) até fatores internos (próprios do 

nosso organismo). É através dela que a informação é processada e que se consegue 

formar a ideia de um só objeto. O termo “percepção” foi escolhido, pois cada ser 

humano apreende o mundo a seu modo, motivo pelo qual, nesta pesquisa, será 

considerada a percepção que cada participante tem das AE, o que justifica também a 

aplicação de questionários e entrevistas.  
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2.1 Natureza da pesquisa 

 

O presente estudo teve início com experiências e reflexões do próprio 

pesquisador, enquanto estudante e profissional da área de educação à procura de 

respostas para suas indagações, numa atitude e prática teórica de constante busca em 

torno de um processo que é essencialmente inacabado e permanente.  

Ora, segundo Minayo (1993, p.23), “pesquisa é uma atividade de aproximação 

sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre 

teoria e dados”. Neste trabalho, a pesquisa também é entendida como “o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que 

são propostos” (GIL, 2002, p.17).  

Esta pesquisa, especificamente, é de natureza qualitativa, o que significa, de 

acordo com Freitas e Jabbour (2011, p. 11), que possui algumas características 

particulares: 

a) tem o ambiente natural como a fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental;  

b) é descritiva;  

c) é preocupação essencial do investigador o significado que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida;  

d) pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados;  

e) não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega 

instrumental estatístico na análise dos dados;  

f) parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à 

medida que o estudo se desenvolve;  

g) envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

participantes da situação em estudo.  

 

Neste tipo de estudo, de acordo com Araújo et al (2008), “a constituição da 

amostra é sempre intencional baseando-se em critérios pragmáticos e teóricos, em 

detrimento dos critérios probabilísticos, procurando as variações máximas e não a 

uniformidade” (p.13). Por isso, não requer o uso de métodos de técnicas estatísticas, já 

que o ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados, tendo o pesquisador como 
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instrumento chave. Nesse tipo de pesquisa, o processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem (LIMA, 2009). 

Quanto ao processo de coleta de dados, é realizado por meio de instrumentos 

bem conhecidos na pesquisa qualitativa, como o diário de campo, o relatório, a 

entrevista, o questionário, o grupo focal e a observação, tudo isso para a obtenção de 

dados de diferentes tipos, que possibilitam a triangulação das informações (ARAÚJO et 

al, 2008). 

Não por acaso, o processo de coleta dos dados nesse tipo de estudo costuma ser 

um pouco demorado, pois  

 

o investigador depara-se com a necessidade de transcrever 

auscultações realizadas aos participantes e registradas em vídeo, bem 

com transcrever integralmente as gravações de áudio das entrevistas 

realizadas. Seguidamente os textos resultantes das transcrições são 

transformados em formato electrónico tendo em vista a sua exploração 

com o apoio de um software adequado. (ARAÚJO et al, 2008, p.17) 

 

Conforme explica Lima (2009), a pesquisa qualitativa pode ser vista como uma 

metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória baseada em pequenas amostras 

que proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema. Assim, segundo 

esse autor, a pesquisa qualitativa envolve ouvir as pessoas, atentos ao que elas têm a 

dizer, explorando suas ideias e preocupações sobre determinado assunto. Então, a 

pesquisa qualitativa analisa os temas em seu cenário natural, buscando interpretá-los em 

termos do seu significado assumido pelos indivíduos. Para isso, utiliza-se uma 

abordagem holística que preserva a complexidade do comportamento humano (LIMA, 

2009). 

Segundo André (2001), os estudos qualitativos englobam um conjunto de 

métodos, de técnicas e de análises que vão desde estudos etnográficos a pesquisa 

participante, estudos de caso, pesquisa-ação, análises de discurso e de narrativas, 

estudos de memória, histórias de vida e história oral. A presente pesquisa é considerada 

um estudo de caso, tal como será tratado a seguir. 

 

2.2 Estudo de caso 

Segundo André (2005) a origem dos estudos de caso na sociologia e 

antropologia remonta ao final do século 19 e início do século 20, com Frédéric Le Play, 

na França, e Bronislaw Malinowski e membros da Escola de Chicago, nos Estados 
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Unidos da América. O principal objetivo desses estudos era ressaltar as características 

da vida social.  

Ainda de acordo com André (2005), no contexto das abordagens qualitativas, na 

década de 80 do século XX, o estudo de caso aparece na pesquisa educacional com um 

sentido mais abrangente: o de focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu 

contexto e suas múltiplas dimensões. 

 Peres e Santos (2005, p. 114-115) “destacam três pressupostos básicos que 

devem ser levados em conta na execução dos estudos de caso: 1) o conhecimento está 

em constante processo de construção; 2) o caso envolve uma multiplicidade de 

dimensões; e 3) a realidade pode ser compreendida sob diversas óticas”.  

Eles compreendem uma estratégia de pesquisa muito utilizada nas Ciências 

Sociais. “Podemos afirmar que é a estratégia mais utilizada quando se pretende 

conhecer o ‘como?’ e o ‘porquê?’” (ARAÚJO et al, 2008, p.3). Yin (2001) acrescenta 

ainda que esses estudos são adequados “quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real” (YIN, 2001, p.17). 

Stake (1994, p. 236) citado por André (s.d, p.67) explica que o que caracteriza o 

estudo de caso qualitativo não é um método específico, mas um tipo de conhecimento, e 

isso porque o “Estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do 

objeto a ser estudado”. O conhecimento gerado pelo estudo de caso é diferente do de 

outros tipos de pesquisa porque é mais concreto, mais contextualizado e mais voltado 

para a interpretação do leitor.  

Esse tipo de estudo se aplica adequadamente “quando procuramos compreender, 

explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos fatores” (ARAÚJO et al, 2008, p.4).  

Então, podemos dizer que o objetivo geral do estudo de caso é explorar, 

descrever, explicar, avaliar e/ou transformar.  

 

Se o interesse é investigar fenômenos educacionais no contexto 

natural em que ocorrem, os estudos de caso podem ser instrumentos 

valiosos, pois o contato direto e prolongado do pesquisador com os 

eventos e situações investigadas possibilita descrever ações e 

comportamentos, captar significados, analisar interações, compreender 

e interpretar linguagens, estudar representações, sem desvinculá-los 

do contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam. 

(ANDRÉ, s.d, p.65) 
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Ainda de acordo com André (2005), a problemática pode ter origem na literatura 

relacionada ao tema, pode ser uma indagação decorrente da prática profissional do 

pesquisador, pode ser a continuidade de pesquisas anteriores ou pode, ainda, nascer de 

uma demanda externa, como a pesquisa avaliativa.  

Com isso, o estudo de caso possui algumas características bem peculiares, pois 

incide intencionalmente sobre uma situação que se conjetura ser única ou especial. 

Procura “descobrir o que há nela de mais fundamental e específico, compreendendo 

assim globalmente um determinado fenômeno ao qual o investigador atribui 

importância” (ARAÚJO et al, 2008, p.21). 

André (2005) esclarece que, nesse tipo de estudo, três fases se distinguem: (i) a 

exploratória, ou de definição dos focos de estudo; (ii) a de coleta dos dados, ou de 

delimitação do estudo; (iii) a de análise sistemática dos dados. Estas “são referências 

para a condução dos estudos de caso, pois a pesquisa é uma atividade criativa e como tal 

pode requerer conjugação de duas ou mais fases em determinados momentos, ênfase 

maior em uma delas e superposição em muitos outros” (ANDRÉ, 2005, p.47).  

A fase exploratória é o momento de definir a(s) unidade(s) de análise, o caso, 

estabelecer os contatos iniciais para entrada na escola, no caso desta pesquisa, localizar 

os participantes e estabelecer mais precisamente os procedimentos e instrumentos de 

coleta de dados. A constituição da amostra é sempre intencional, baseada em critérios 

pragmáticos e teóricos, em detrimento dos critérios probabilísticos (ANDRÉ, 2005). 

Araújo et al (2008) explica que existem seis tipos de amostras (intencionais ou 

teóricas) passíveis de serem utilizadas num estudo de caso: 

 

 1 - Amostras extremas (casos únicos); 2 - Amostras de casos típicos 

ou especiais; 3 - Amostras de variação máxima, adaptadas a diferentes 

condições; 4 - Amostras de casos críticos; 5 - Amostras de casos 

sensíveis ou politicamente importantes; 6 - Amostras de conveniência. 

(p.13)   

 

 

Quanto à fase de coleta de dados, o pesquisador pode iniciar a coleta sistemática 

após identificar os elementos principais da investigação e delimitar os focos do estudo, 

utilizando fontes variadas e em diferentes momentos e situações. Isso é importante, pois 

geralmente o tempo é limitado, não permitindo explorar todos os ângulos do fenômeno 

(ANDRÉ, 2005). 
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Sobre a análise dos dados, apesar de estar presente nas várias fases da pesquisa, 

torna-se mais intensa e formal ao término da coleta de dados. Porém, a partir do início 

da coleta também já devem ser tomadas decisões analíticas. “Procurar-se-á verificar a 

pertinência das questões selecionadas frente às características específicas da situação 

estudada e são tomadas decisões sobre áreas a serem mais exploradas, aspectos que 

merecem mais atenção e outros que podem ser descartados” (ANDRÉ, 2005, p.54). 

Durante a análise é necessário apresentar aos participantes o material coletado e 

previamente analisado para que manifestem suas reações sobre a importância do que foi 

registrado. Quando a coleta de dados está praticamente concluída, tem lugar a fase mais 

formal da análise.  

 

O primeiro passo é organizar todo o material coletado, 

separando-o em diferentes arquivos, segundo o tipo de 

instrumento ou a fonte de coleta ou arrumando-o em ordem 

cronológica. O passo seguinte é a leitura e releitura de todo o 

material para identificar os pontos relevantes e iniciar o 

processo de construção das categorias analíticas descritivas. 

(ANDRÉ, 2005, p.55) 

 

É necessário reservar um bom período de tempo para a análise dos dados, voltar 

ao referencial teórico, elaborar relatórios preliminares, refazê-los, submetê-los à crítica 

de um colega ou dos participantes e reestruturá-los, se for o caso (ANDRÉ, 2005). 

Neste tipo de pesquisa, para garantir a fidedignidade, “a análise deve ser densa, 

fundamentada, trazendo as evidências ou as provas das afirmações e conclusões” 

(ANDRÉ, s.d, p.49). É necessário que o pesquisador faça um registro muito claro e 

detalhado dos acontecimentos dando atenção especial ao contexto, pois ele ajuda a 

entender o caso, fornece elementos que permitem apreender qual é a situação, qual é o 

problema (ANDRÉ, 2005). 

Além disso, o pesquisador deve fornecer ao leitor as evidências que usou para 

fazer suas análises, ou seja, “descrever de forma acurada os eventos, pessoas e situações 

observadas, transcrever depoimentos, extratos de documentos e opiniões dos sujeitos, 

buscar intencionalmente fontes com opiniões divergentes” (ANDRÉ, s.d, p.66). 

Quanto à generalização dos estudos de caso, “existem autores que consideram 

que esta questão não se coloca (Punch, 1998). Em determinados estudos de caso, a 

generalização não faz qualquer tipo de sentido, devido à especificidade do ‘caso’ ou 

pelo carácter irrepetível do mesmo” (ARAÚJO et al, 2008, p.18) . 

De acordo com Lavillee Dionne (1999), em princípio, as conclusões de uma 
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pesquisa sobre um caso valem para o caso considerado e nada assegura, a priori, que 

possam se aplicar a outros casos.  

No entanto,  

pode-se crer que, se um pesquisador se dedica a um dado caso, é 

muitas vezes porque ele tem razões para considerá-lo como típico de 

um conjunto mais amplo do qual se torna o representante, que ele 

pensa que esse caso pode, por exemplo, ajudar a melhor compreender 

uma situação ou um fenômeno complexo, até mesmo um meio, uma 

época (LAVILLE;  DIONNE, 1999, p. 156).   

 

Yin (2001), porém, afirma que num estudo de caso temos que ponderar o seu 

caráter crítico, pois ele permite confirmar, modificar, ou ampliar o conhecimento sobre 

o objeto que estuda. Se por um lado existem “casos” em que a generalização não faz 

sentido, por outro lado existem estudos de caso em que os resultados podem, de alguma 

forma, ser sim generalizados, aplicando-se a outras situações. 

 

 

2.3.Uma introdução à teoria das representações sociais 

 

O termo “representação social” (RS) foi utilizado pela primeira vez pelo 

psicólogo social romeno Serge Moscovici, durante o seu doutorado defendido em 1961. 

Nascido em 1928, atualmente Moscovici é diretor do Laboratoire Européen de 

Psychologie Sociale (Laboratório Europeu da Psicologia Social), que ele cofundou em 

Paris, em 1975, e membro do European Academy of Sciences and Arts, da Légion 

d'honneur e do Russian Academy of Sciences. 

“Para definir RS, Moscovici precisou de duas décadas de trabalho intelectual 

entre a obra La Psychanalyse: sonimage et sonpublic, de 1961, e a apresentação da 

teoria no livro Social Cognition, de 1984” (REIS; BELLINI, 2011, p.149), sendo que, 

neste último, Moscovici passou a considerar as RS como ‘fenômeno’ e não mais como 

na década de 1960, que essa teoria era vista apenas como ‘conceito’ (REIS; BELLINI, 

2011, p.148). 

Nos últimos anos, o conceito de representação social tem sido abordado com 

frequência em trabalhos de diversas áreas, “o que leva muitas vezes à indagação sobre o 

que será, afinal, algo de que tanto se fala” (ARRUDA, 2002, p.128). Com efeito, esse 

conceito atravessa as ciências humanas e não é patrimônio de uma área em particular. 

Assim como acontece com múltiplos conceitos das várias áreas do conhecimento, eles 
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surgem numa área e ganham uma teoria em outra.  

Então,  

 

Embora oriundos da sociologia de Durkheim, é na psicologia social 

que a representação social ganha uma teorização, desenvolvida por 

Serge Moscovici e aprofundada por Denise Jodelet. Essa teorização 

passa a servir de ferramenta para outros campos, como a saúde, a 

educação, a didática, o meio ambiente, e faz escola, apresentando 

inclusive propostas teóricas diversificadas. (ARRUDA, 2002, p.128) 

 

Segundo Reis e Bellini (2011), Moscovici sugere que seu empenho não foi para 

produzir uma teoria que estivesse intensa e fechada, mas o seu interesse era criar uma 

perspectiva para que se pudesse compreender os mais diversos fatos e objetos do mundo 

social. “Ele organiza os pressupostos básicos de sua teoria ao redor da complexidade do 

mundo social, e propositadamente abandona o ‘microscópio’, pois não lhe interessam as 

células e os genes, mas os seres humanos no contexto mais amplo das relações sociais.” 

(REIS; BELLINI, 2011, p.150) 

Para Moscovici (1981, p.181 apud ANDRADE; PAULA; VAINSTEIN, 2010, 

p.) podemos entender as RS como “um conjunto de conceitos, proposições e 

explicações originadas na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais”.  Em 

outras palavras, trata-se de um “conjunto de conceitos e explicações que aparecem no 

cotidiano, pela interação entre grupos e indivíduos. Por meio da comunicação, elas vão 

adquirindo significados que explicam a realidade social” (MOSCOVICI, 2003. p.). Em 

nossa sociedade, elas são análogas aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 

tradicionais.  Podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum 

(ANDRADE et al, 2010). 

 Nesse sentido, Andrade et al (2010) afirma que as RS são 

 

Pensamentos gerados pela coletividade, ou seja, são indivíduos que 

pensam juntos. Dessa forma, o que se vê é uma sociedade pensante 

onde os indivíduos não são apenas processadores de informações, nem 

meros portadores de ideologia ou crenças coletivas, mas pensadores 

ativos que, mediante inúmeros episódios cotidianos de interação 

social, produzem e comunicam incessantemente suas próprias 

representações e soluções específicas para as questões cotidianas. 

(ANDRADE et al, 2010, p.3) 

 

Ou seja, a RS “é sempre uma representação de alguma coisa (objeto) e de 

alguém (sujeito)” (REIS; BELLINI, 2011, p.149). Ela é “uma teoria sobre a produção 



64 
 

social dos saberes. Saber, aqui, se refere a qualquer saber, mas a teoria está 

especialmente dirigida aos saberes que se produzem no cotidiano, e que pertencem ao 

mundo vivido” (REIS; BELLINI, 2011, p.149). 

Arruda (2002), por sua vez, afirma que a definição mais consensual entre os 

pesquisadores do campo é a de Denise Jodelet (2002, p.22), que afirma que “as 

Representações Sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social” (ARRUDA, 2002, p.138).  

Em síntese, o que Moscovici procura enfatizar é que as representações sociais 

não são somente “opiniões sobre” ou “imagens de”, “mas sim, teorias coletivas sobre o 

real, sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares, uma estrutura de 

implicações baseada em valores e conceitos” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p.23). 

Para Moscovici (1978 apud ANDRADE et al, 2010, p. 4), há três condições para 

que possa surgir as RS: 

 

a) a dispersão da informação, relativa ao objeto da 

representação; b) a focalização, que se refere à posição 

específica de um grupo em relação a esse objeto de 

representação, determinando interesse por uns aspectos e 

desinteresse por outros; c) a pressão à inferência, que se 

refere à necessidade que os indivíduos sentem de desenvolver 

comportamentos e discursos coerentes relativos a um objeto 

que eles conhecem mal. 

 

Assim, perante essas três condições, “os indivíduos se encontram confrontados a 

um objeto sobre o qual eles têm informações incompletas, em relação ao qual eles 

estariam envolvidos de forma específica e a respeito do qual eles deveriam tomar 

posição” (ANDRADE et al, 2010, p.4). 

Moscovici (2004 apud ANDRADE et al, 2010), considera que na sociedade 

circundam duas formas diferentes de pensamento, cada uma delas gerando seu próprio 

universo: o reificado e o consensual.  Essa diferença, porém, não significa hierarquia 

nem isolamento entre elas, apenas propósitos diferentes (ARRUDA, 2002).  

Enquanto “o universo reificado, produz a Ciência e o pensamento erudito em 

geral, que circulam com sua objetividade, seu rigor lógico e metodológico, sua 

teorização abstrata, sua compartimentalização em especialidades e sua estratificação 

hierárquica” (ANDRADE et al, 2010, p.1); o universo consensual  
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Produz as atividades intelectuais da interação social cotidiana, pelas 

quais são produzidas as representações sociais. São aí elaboradas as 

teorias do senso comum, que não conhecem limites especializados, 

obedecendo a uma outra lógica, a natural. Essas utilizam mecanismos 

diferentes de verificação e se mostram menos sensíveis aos requisitos 

de objetividade do que a sentimentos compartilhados de 

verossimilhança ou plausibilidade. (ANDRADE et al, 2010, p.1) 

 

Assim sendo, o universo consensual pode ser entendido como aquele que se 

estabelece especialmente no diálogo informal que acontece cotidianamente, enquanto o 

universo reificado se solidifica no espaço científico, com seus cânones de linguagem e 

sua hierarquia interna. Apesar de terem desígnios diferentes, todos eles são eficazes e 

indispensáveis para a vida humana. “[...] as Representações Sociais constroem-se mais 

frequentemente na esfera consensual, embora as duas esferas não sejam totalmente 

estanques.” (ARRUDA, 2002, p.129) 

A ideia de representação social introduzida por Moscovici se refere a uma 

modalidade particular de conhecimento, o saber do senso comum, que é constituído por 

dados, crenças, atitudes e valores que são partilhados por um determinado grupo acerca 

de um dado objeto social e que resulta de um processo de assimilação e reconstrução da 

realidade em um sistema simbólico (ALVES-MAZZOTTI et al,  ano, p.153). 

Então, para 

 

Shultz, da mesma forma que o conhecimento científico, o senso 

comum envolve conjuntos de abstrações, formalizações e 

generalizações. Esses conjuntos são construídos, são fatos 

interpretados no dia a dia. Desse modo, a existência cotidiana é dotada 

de significados e portadora de estruturas de relevância para os grupos 

sociais que vivem, pensam e agem em determinado contexto social. 

(REIS; BELLINI, 2011, p.150) 

 

Ou seja, pode-se dizer que o que Shultz denominou de senso comum é uma 

forma de conhecimento socialmente organizado e compartilhado que os sujeitos 

estabelecem para perceber os objetos que circundam sua vida cotidiana, de modo a 

admitir que eles julguem o ambiente, comuniquem-se entre si e, principalmente, se 

posicionem diante de diferentes pessoas e diferentes grupos (ALVES-MAZZOTTI et al, 

2013).  

Assim é que, no contexto desta pesquisa, buscar-se-á verificar as crenças, as 

atitudes, os valores e o posicionamento dos professores acerca das AE, ou seja, suas 

representações sociais. 
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É importante compreender que, para se apropriar do não familiar, ou seja, para 

se criar uma representação social, ocorrem dois processos: a ancoragem e a objetivação.  

A objetivação está mais ou menos voltada para fora, para os outros.  Moscovici (2003) 

afirma que ela elabora conceitos e imagens para reproduzi-los no mundo exterior. Nessa 

perspectiva, objetivar é “reproduzir um conceito em uma imagem. É a passagem de 

conceitos ou ideias para esquemas ou imagens concretas, os quais, pela generalidade de 

seu emprego, se transformam em ‘supostos reflexos do real’” (MOSCOVICI, 2003, 

p.71). 

Alves-Mazzotti (2008) define a objetivação como “uma operação imaginante e 

estruturante que dá corpo aos esquemas conceituais, reabsorvendo o excesso de 

significações, procedimento necessário ao fluxo das comunicações” (p.28). Nela, as 

ideias abstratas transformam-se em imagens concretas através do reagrupamento de 

ideias e imagens focadas no mesmo assunto. 

A ancoragem, por sua vez, consiste no processo de classificar o objeto ou ideia 

não familiar dentro de alguma categoria que seja familiar, para que seja possível 

representá-lo. (MOSCOVICI, 2003). É “o processo pelo qual procuramos classificar, 

encontrar um lugar e dar nome a alguma coisa para encaixar o não familiar. Pela nossa 

dificuldade em aceitar o estranho e o diferente, este é, portanto, percebido como 

‘ameaçador’” (REIS; BELLINI, 2011, p.152).  

Assim, a ancoragem dá sentido ao objeto que se apresenta à nossa compreensão, 

pois 

 

Trata-se da maneira pela qual o conhecimento se enraíza no social e 

volta a ele, ao converter-se em categoria e integrar-se à grade de 

leitura do mundo do sujeito, instrumentalizando o novo objeto. O 

sujeito procede recorrendo ao que é familiar para fazer uma espécie de 

conversão da novidade: trazê-la ao território conhecido da nossa 

bagagem nocional, ancorar aí o novo, o desconhecido, retirando-o da 

sua navegação às cegas pelas águas do não-familiar. (ARRUDA, 

2002, p.138) 

 

Nesse sentido, a ancoragem pode ser entendida como a “constituição de uma 

rede de significações em torno do objeto, relacionando-o a valores e práticas sociais” 

(ALVES-MAZZOTTI, 2008, p.25). Ela se prende à assimilação das imagens criadas 

pela objetivação, e essas novas imagens se juntam às anteriores, nascendo, assim, novos 

conceitos. 
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Em conclusão, segundo Moscovici (2003), a ancoragem diz respeito ao 

enraizamento social da representação, à integração cognitiva do objeto representado no 

sistema de pensamento preexistente e às transformações que, em consequência, ocorrem 

num e noutro. “Não se trata mais, como na objetivação, da construção formal de um 

conhecimento, mas de sua inserção orgânica em um pensamento constituído” (ALVES-

MAZZOTTI, 2008, p.29). Ou seja, a objetivação é a forma como se organizam os 

elementos constituintes da representação e o percurso através do qual tais elementos 

adquirem materialidade. É o processo que transforma o abstrato em concreto, enquanto 

a ancoragem é o processo de assimilação do novo ao que já existe.  

Quanto à coleta de material, como mencionado anteriormente, neste tipo de 

estudo ela geralmente é realizada por meio de metodologias múltiplas, que podem ser 

entrevistas, questionários, observações, pesquisa documental e tratamento de textos 

escritos ou imagéticos. “A coleta de dados exige longas entrevistas semiestruturadas 

acopladas aos levantamentos do contexto social e dos conteúdos históricos dos grupos 

estudados” (REIS; BELLINI, 2011, p.154). “Sua abrangência tenta capturar os diversos 

momentos e movimentos da elaboração da representação, embora dificilmente se possa 

abarcar todos eles em uma única pesquisa.” (ARRUDA, 2002, p.140) 

Para que possamos interpretar a fala dos sujeitos da pesquisa, Reis e Bellini 

(2011) apontam para a necessidade de se seguir alguns passos: 

 

1. Transcrição da entrevista; 2. Leitura/escuta, intercalando a escuta de 

material gravado com a leitura do material transcrito. Nessa etapa, é 

necessário ficar atento às características do discurso: a variação 

(versões contraditórias); detalhes sutis, como silêncios, hesitações, 

lapsos (investimento afetivo presente); retórica, ou organização do 

discurso de modo a argumentar contra ou a favor de uma versão dos 

fatos; 3. Tendo apreendido os aspectos mais gerais da construção do 

discurso, é preciso, em um terceiro momento, retornar aos objetivos 

da pesquisa e, especialmente, definir claramente o objeto da 

representação. (REIS; BELLINI, 2011, p.154) 

 

Para fins de visualização e compreensão dos núcleos organizadores dos 

discursos, a Análise de Conteúdo constitui um método muito eficiente, pois, 

 
As variáveis e categorias, bem como os conflitos e consensos 

estabelecidos pelas pessoas dos grupos estudados possibilitam 

observar os dados por meio de uma visão ampla, na qual a totalidade 

do material coletado permite levantar categorias do grupo. (REIS; 

BELLINI, 2011, p.154) 
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Com relação à representação social e sua relação entre percepção e formação de 

conceitos, Moscovici lembra que a Psicologia clássica idealizava a representação como 

“uma mediação, de propriedades mistas, entre a percepção, predominantemente 

sensorial, e o conceito, predominantemente intelectual” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, 

p.25). Para ele, a representação  

 

Não é uma instância intermediária, mas sim um processo que torna a 

percepção e o conceito, de certa forma, intercambiáveis, na medida 

em que se engendram mutuamente. Nesse processo, a percepção 

engendrada pelo conceito é necessariamente distinta daquela que 

inicialmente o suscitou. (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p.25) 

 

Viana (2009b) chama a atenção para o fato de que as representações sociais não 

têm necessariamente o apoio de um aparato ideológico. “Elas são constituições 

psicológicas que emergem nos sujeitos pesquisados a partir de suas próprias construções 

cognoscitivas sobre as questões apresentadas” (VIANA, 2009b, p.4). 

Os sujeitos da pesquisa não têm tempo para uma elaboração intelectual e teórica 

mais apurada, pois 

 

Para construir essas representações, eles recorrem a seus referenciais: 

classes e informações técnicas anteriores, experiências passadas e 

atuais, situações socioculturais e religiosas etc., para construir uma 

resposta sobre a temática em questão. (VIANA, 2009b, p.4) 

 

Na análise dos dados presentes nesta dissertação, buscam-se as representações 

sociais de um grupo de professores sobre as AE e suas influências na sua prática 

docente. 

 

2.4.Os instrumentos para coleta de dados 

 

Devido à sua natureza qualitativa, a coleta de dados foi realizada num ambiente 

natural, em que o pesquisador esteve diretamente envolvido com os participantes e com 

o objeto da pesquisa.  Os instrumentos utilizados para a coleta de dados nesta pesquisa 

foram os documentos oficiais relativos às AE, bem como questionários e entrevistas.  

 

2.4.1.  Análise documental 

A análise documental consiste em compreender, examinar e apreciar os 
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documentos, com uma finalidade específica. Ela deve ser realizada com a utilização de 

uma fonte paralela e simultânea de informação para complementar e permitir a 

contextualização dos dados contidos nos documentos (SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 

2011). 

A coleta dos dados pode ser realizada em cartas, memorandos, comunicados, 

agendas, planos, propostas, cronogramas, jornais internos, publicações (oficiais ou não), 

leis, etc. Esse método possui algumas vantagens em relação aos outros, como o baixo 

custo (caso não implique em longas viagens para consultas) e a estabilidade das 

informações, por serem “fontes fixas” de dados e pelo fato de ser uma técnica que não 

altera o ambiente ou os sujeitos (SOUZA et al, 2011). 

Neste trabalho, a análise dos documentos relativos aos últimos resultados da 

escola lócus da pesquisa na Prova Brasil e no PROEB mostrou-se relevante, pois 

proporcionou ao pesquisador dados do desempenho dos alunos da escola onde 

trabalham os professores participantes da pesquisa. Embora o pesquisador tenha tido 

acesso a esses dados, julga-se que a sua publicação neste trabalho é dispensável, por se 

tratar de um documento de cerca de 80 páginas. Tais dados poderão ser acessados no 

site do INEP
14

, no âmbito federal, e no site do Centro de Políticas Públicas e Avaliação 

da Educação
15

, no âmbito estadual. 

 

2.4.2. Questionário 

 

Segundo Gil (1999, p.128), o questionário pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Ainda segundo esse autor, o questionário apresenta algumas vantagens sobre as 

demais técnicas de coleta de dados:  

 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário 

pode ser enviado pelo correio; b) implica menores gastos com pessoal, 

posto que o questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; 

c) garante o anonimato das respostas; d) permite que as pessoas o 

respondam no momento em que julgarem mais conveniente; e) não 

                                                 
14

 http://portal.inep.gov.br/web/saeb/resultados. 
15

 http://www.simave.caedufjf.net/proeb/resultado-por-escola/ 
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expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal 

do entrevistado. (GIL, 1999, p.128) 

 

Por outro lado, o mesmo autor aponta pontos negativos dessa técnica de coleta 

de dados: 

 

a) exclui as pessoas que não sabem ler e escrever, o que, em certas 

circunstâncias, conduz a graves deformações nos resultados da 

investigação; b) impede o auxílio ao informante quando este não 

entende corretamente as instruções ou perguntas; c) impede o 

conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que pode 

ser importante na avaliação da qualidade das respostas; d) não oferece 

a garantia de que a maioria das pessoas devolvam-no devidamente 

preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da 

representatividade da amostra; e) envolve, geralmente, número 

relativamente pequeno de perguntas, porque é sabido que 

questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de não 

serem respondidos; f) proporciona resultados bastante críticos em 

relação à objetividade, pois os itens podem ter significados diferentes 

para cada sujeito pesquisado. (GIL, 1999, p.129) 

 

Entretanto, podemos destacar como um ponto de grande relevância, entre os 

aspectos positivos, o fato de o questionário ter um baixo custo, sendo, nesse sentido, um 

componente democratizador da pesquisa. Outro fato importante é que o questionário 

também pode proporcionar ao pesquisador resultados bastante críticos em relação à sua 

objetividade, pois os itens podem ser interpretados de maneiras diversas por cada um 

dos participantes da pesquisa. 

Na pesquisa ora apresentada, foram elaborados dois questionários para a coleta 

de dados: Questionário 1 e Questionário 2
16

. 

O diário de campo não foi utilizado, pois serviu apenas para registros de 

informações que os pesquisadores julgaram não ser diretamente relevantes para a 

pesquisa, como horários de entrevistas, adiamentos, entrega de questionários, endereços, 

telefones, comentários gerais, entre outros, que não proporcionaram elementos 

adequados à interpretação.  

 

2.4.2.1 Questionário 1 

O objetivo desse questionário foi traçar um perfil geral dos sujeitos da pesquisa. 

Para tanto, foi composto por 16 questões, cinco abertas e onze fechadas, sendo que 

                                                 
16

 Disponíveis, respectivamente, nos Apêndices 1 e 2 desta dissertação. 



71 
 

algumas, apesar de serem fechadas, deveriam ser também justificadas. As questões 

concerniam à idade, ao tempo de magistério, ao tempo de serviço na escola, à formação, 

à carga horária semanal de trabalho na escola e ao fato de o pesquisado já haver 

lecionado para o 9° ano. 

Esse questionário também teve por objetivo conhecer a apreciação de cada um 

dos pesquisados sobre as AE e saber se a escola divulga seus resultados e como faz isso, 

e se utiliza os resultados e como isso acontece na elaboração das atividades a serem 

realizadas em sala de aula. 

 

2.4.2.2. Questionário 2 

Esse questionário teve por objetivo investigar se os pesquisados conheciam ou 

não o significado de cada uma das AE aplicadas na escola e como se dá a utilização dos 

dados fornecidos por esses testes.  Além disso, o questionário buscava saber se os 

pesquisados acompanhavam a evolução dos índices da escola nas AE, solicitando-lhes 

também que emitissem opiniões sobre tais avaliações e sugestões para que fossem 

realizadas de maneira mais eficaz. 

O questionário foi composto por 21 questões, sendo seis abertas e quinze 

fechadas, e, assim como no Questionário 1, algumas delas, apesar de serem fechadas, 

deveriam ser justificadas.  

 

2.4.3. Entrevistas 

 

Fiorentini e Lorenzato (2007, p.120) afirmam que “a entrevista, além de permitir 

uma obtenção mais direta e imediata dos dados, serve para aprofundar o estudo, 

complementando outras técnicas de coleta de dados de alcance superficial ou genérica”. 

Gil (1999, p. 117), por seu turno, conceitua a entrevista como “uma forma de 

interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que 

uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. 

Ainda de acordo com esse autor, as vantagens em se realizar a entrevista são: 

Não exige que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever; oferece 

flexibilidade, pois o entrevistador pode esclarecer o significado das 

perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às circunstâncias 

em que se desenvolve a entrevista; possibilita captar a expressão 

corporal do entrevistado, bem como a tonalidade de voz e ênfase nas 

respostas; há possibilidades de conseguir informações mais precisas, 

podendo ser comprovadas, de imediato, as discordâncias; possibilita a 
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obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida 

social, como também a obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano; os dados obtidos são suscetíveis de 

classificação e de quantificação. (GIL,1999, p. 118) 

 

Em contrapartida, como assevera esse mesmo autor, esse método de coleta de 

dados apresenta algumas limitações: 

Os custos com o treinamento de pessoal e para aplicação das 

entrevistas; pequeno grau de controle referente a uma situação de 

coleta de dados; geralmente ocupa muito tempo; incompreensão do 

entrevistador sobre o significado das perguntas; a falta de motivação 

do entrevistado para responder as perguntas; inadequada compreensão 

do entrevistado do significado das perguntas; inabilidade ou mesmo 

incapacidade do entrevistado para responder adequadamente; 

disposição do entrevistado em fornecer as informações necessárias; 

influência exercida, consciente ou inconscientemente, pelo 

pesquisador, devido ao seu aspecto físico, suas atitudes, ideias, 

opiniões, etc.; fornecimento de repostas falsas ou retenção de dados 

importantes receando que a identidade do entrevistado seja revelada. 

(GIL, 1999, p. 119) 

 

Neste estudo, foram realizadas entrevistas com o supervisor escolar da escola 

pesquisada, com a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação da cidade 

de Itabirito e com os professores participantes da pesquisa, buscando o aprofundamento 

e a eliminação de algumas dúvidas que ainda ficaram nas respostas dos professores aos 

questionários. 

 

2.4.3.1 Entrevista com o supervisor escolar 

O supervisor da escola foi entrevistado por meio de uma entrevista 

semiestruturada
17

 com o objetivo de fornecer a visão interna da escola sobre as AE e 

também para esclarecer questões relativas às avaliações diagnósticas realizadas pela 

rede municipal de ensino da cidade. Ela foi composta por oito perguntas, além de um 

espaço aberto para que o entrevistado fornecesse informações que julgasse necessárias 

sobre essas avaliações. A entrevista foi realizada na sala da supervisão escolar.  

 

2.4.3.2 Entrevista com a diretora pedagógica do município 

Essa entrevista também foi semiestruturada e seguiu o mesmo guia da entrevista 

com o supervisor escolar. Ela foi realizada com o objetivo de elucidar os resultados da 

                                                 
17

 O guia dessa entrevista encontra-se no Apêndice 3. 
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escola nas avaliações diagnósticas realizadas pela rede municipal de ensino da cidade, 

além de entender como e quem prepara e executa essas avaliações. 

Assim como na entrevista realizada com o supervisor escolar, ela foi composta 

por oito perguntas, além de um espaço aberto para que a entrevistada fornecesse 

informações adicionais que julgasse necessárias sobre essas avaliações. 

A entrevista foi realizada na sala de trabalho da diretora pedagógica do 

município no prédio da Prefeitura Municipal.  

 

2.4.3.3 Entrevista com os professores 

Os professores pesquisados foram entrevistados a fim de esclarecer alguns 

pontos dos questionários, além de proporcionar a coleta de algumas de suas impressões 

com relação às AE e sua influência na sua prática docente. 

As entrevistas com os professores participantes da pesquisa foram realizadas 

em 23 de outubro de2015, no local de trabalho deles
18

. Para isso, foram utilizados os 

cinco horários de aula do turno da manhã: em cada horário, um professor saía de sua 

sala de aula para conceder a entrevista na biblioteca da escola, enquanto era substituído 

pelo professor que a escola mantém para eventuais substituições.  

 

 

2.5. O caminho percorrido 

 

Realizou-se um levantamento bibliográfico que teve início com a busca de 

resumos de dissertações e teses que tratassem do tema deste estudo. A pesquisa foi 

realizada no banco eletrônico de teses da CAPES
19

, com a busca, no campo assunto, 

pelas combinações das palavras-chave: “AE, IDEB”; “AE, Prova Brasil”; “AE, SAEB”; 

“AE, sala de aula de Matemática”; “avaliação em larga escala, Matemática”; “AE, 

Matemática”; e, finalmente, “AE e projeto político pedagógico”, porém somente no 

campo denominado resumo.  

Como no momento da pesquisa estavam disponíveis no banco de teses da 

CAPES apenas trabalhos referentes ao período compreendido ente 2011 e 2012, a busca 

somente pôde ser realizada nesse período. Ao todo, foram encontrados 72 trabalhos: 8 

sobre o tema “AE/IDEB”; 22 contendo as palavras “AE/Prova Brasil”, das quais apenas 

                                                 
18

 O guia dessa entrevista encontra-se no Apêndice 4. 
19

 http://bancodeteses.capes.gov.br/ 
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6 se relacionavam com o tema desta dissertação e 4 já haviam sido registradas na 

pesquisa com as outras palavras; 2 resultados na busca pela combinação “AE/SAEB”; 3 

resultados com o tema “AE/sala de aula de Matemática”, dos quais apenas 2 se 

relacionavam de fato com o tema desta dissertação; 16 registros sobre o tema 

“Avaliação em larga escala/Matemática”, dos quais apenas 4 se relacionavam com o 

tema da dissertação; 19 registros com o tema “AE/Matemática”, dos quais 5 se 

relacionavam com o tema desta dissertação, porém 2 já haviam sido encontrados na 

pesquisa com as outras palavras; e 2 trabalhos com o tema “AE/projeto político 

pedagógico”, porém apenas 1 deles relacionado com o tema desta investigação. 

Foi realizada também busca nas revistas Bolema - Boletim de Educação 

Matemática e Zetetiké, compreendendo o período de publicação de 1995 a 2014, isto é, 

a pesquisa foi realizada nos últimos 20 anos. A escolha desse material se deve ao fato de 

serem revistas conhecidas e de fácil acesso. Delas, foram selecionados os artigos 

completos cujo título envolvia a palavra “avaliação”: na revista Bolema foram 

encontrados 14 trabalhos, dos quais apenas um se relacionava com o tema da 

dissertação; na revista Zetetiké, embora tenham sido encontrados 5 trabalhos, nenhum se 

relacionava com o tema.  

O levantamento no banco de teses da CAPES, foi realizado entre os dias 16 e 18 

de maio de 2014. O levantamento na revista Bolema foi realizado entre os dias 17 e 19 

de maio de 2014 e, na revista Zetetiké, nos dias 21 e 22 de maio de 2014.  

Ao final, restaram 22 trabalhos do banco de teses da CAPES relacionados com o 

tema da dissertação
20

 e um trabalho da revista Bolema
21

,  totalizando 23 trabalhos a 

serem analisados. 

Depois de selecionados os 23 trabalhos relacionados com o tema da dissertação, 

os dados para a análise foram organizados em uma tabela contendo as seguintes 

informações: autor, título, ano, orientador, instituição, resumo, palavras-chave, 

propósito da pesquisa, referenciais teóricos utilizados, metodologia adotada e 

conclusões. 

Concomitantemente, foi enviada uma carta convite à diretora da escola locus da 

pesquisa
22

, solicitando permissão para que nela pudesse ser realizado este estudo e que 

os professores que nela trabalhassem pudessem participar. Após receber o termo de 

                                                 
20

 Esses trabalhos foram organizados no quadro 2, Apêndice 5. 
21

 Organizado no quadro 3, Apêndice 6. 
22

 Disponível no Apêndice 7. 
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autorização da escola
23

, foi enviada uma carta convite aos professores
24

, entregue no dia 

13 de abril de 2015 junto com o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE)
25

, 

que é um documento no qual os participantes se comprometem a participar da pesquisa. 

Os TCLE foram recolhidos e guardados para posterior eliminação. 

Após a realização dessa etapa, a primeira preocupação foi obter a aprovação do 

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, a qual aconteceu sob o 

Parecer CAAE: 35479314.3.0000.5150.  

Em seguida, para conhecer os resultados das AE da escola locus da pesquisa, foi 

realizada uma busca de dados sobre as avaliações a que ela é submetida, como a Prova 

Brasil e o PROEB, nos sites já indicados. Foram localizados os documentos que 

continham os resultados da Prova Brasil desde a sua primeira edição, em 2005, ou seja, 

as suas cinco edições até o ano de 2013. Também foram localizados os documentos com 

os resultados da escola no PROEB/SIMAVE dos cinco últimos anos, ou seja, de 2009 a 

2013. De posse dos documentos, procedeu-se, então, à análise dos dados neles contidos.  

A partir das informações obtidas dos dados, foram elaborados os dois 

questionários respondidos pelos professores participantes da pesquisa. Inicialmente, os 

professores responderam ao Questionário 1, elaborado para coletar informações que 

possibilitassem elaborar o seu perfil e também fornecer informações sobre suas relações 

com as AE. Em seguida, mas não imediatamente, os professores responderam ao 

Questionário 2, que visava aprofundar no seu conhecimento e relação com as AE. 

Na sequência, foi realizada a análise do documento que contém os resultados da 

avaliação diagnóstica que a Secretaria Municipal de Educação realizou em todas as 

escolas da rede municipal de ensino no mês de março de 2015. Essa análise teve como 

objetivo verificar em quais descritores tal documento indicava que a escola locus desta 

pesquisa precisava de intervenção.  

De posse dos resultados da análise da avaliação diagnóstica feita pela Secretaria 

Municipal de Educação da cidade de Itabirito
26

, foram realizadas as entrevistas com o 

supervisor da escola e com a diretora pedagógica da cidade, com o objetivo de melhor 

entender o porquê de todas as questões da prova estarem relacionadas à Geometria. Os 

descritores dessa prova eram da Matriz de Referência
27

 do PROEB
28

 Eixo 1 - Espaço e 

                                                 
23

 Disponível no Anexo 1 desta dissertação. 
24

 Disponível no Apêndice 8. 
25

 Disponível no Apêndice 9. 
26

 Disponível no Anexo 2 desta dissertação. 
27

 “As Matrizes de Referência compreendem o conjunto de tópicos que agrupam competências e 
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Forma e Eixo 2 - Grandezas e Medidas. 

De posse desses dados, foram elaboradas entrevistas, realizadas individualmente 

com cada professor participante, de acordo com sua disponibilidade. Por fim, foram 

analisados os dados e foi escrito o texto final desta dissertação. 

 

 

2.6. Coleta de dados 

 

A coleta de dados deste estudo ocorreu em cinco fases, segundo o cronograma 

descrito no Quadro 04, a seguir. 

 

Quadro 04. Cronograma da realização da coleta de dados 

Ação Data Objetivo 

Coleta de resultado da 

escola nas avaliações 

externas 

15 de fevereiro de 

2015 a 17 de março 

de 2015 

Colher dados sobre o resultado da escola nas 

AE 

 

Questionário 1 

 

 

17 de abril de 2015 

Coletar informações sobre experiências 

profissionais e o perfil de cada um dos 

professores, além de informações sobre as 

relações que eles possuem com as AE 

 

Questionário 2 

 

24 de abril de 2015 

Verificar a profundidade da relação dos 

professores com as avaliações, além de 

procurar entender o que eles discorrem a 

respeito dessas avaliações 

Coleta de resultado da 

escola na avaliação 

diagnóstica da prefeitura 

4 de maio de 2015 

a 8 de maio de 

2015 

Colher dados sobre o resultado da escola na 

avaliação diagnóstica realizada pela 

prefeitura 

Entrevista com o 

supervisor da escola 

07 de agosto de 

2015 

Compreender o modo de realização e o 

motivo da escolha das questões da avaliação 

diagnóstica 

Entrevista com a diretora 

pedagógica da cidade 

14 de agosto de 

2015 

Compreender o modo de realização e o 

motivo da escolha das questões da avaliação 

diagnóstica 

Reunião e entrevista com 

os professores 

23 de outubro de 

2015 

Esclarecer alguns pontos dos questionários e 

colher novas impressões sobre as avaliações 

externas 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

A primeira parte de coleta de dados deste estudo iniciou-se no dia 15 de 

fevereiro de 2015 e teve fim no dia 17 de março de 2015. Seu objetivo foi a busca de 

dados sobre a escola nas AE às quais ela é submetida. Assim, foram coletados dados 

                                                                                                                                               
habilidades que se espera que os estudantes tenham desenvolvido ao final do 5ºano/4ªsérie e 9ºano/8ªsérie 

do Ensino Fundamental, definidas em unidades chamadas de descritores.” (BRASIL, 2011) 
28

 Disponível no Anexo 3. 
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dos documentos que continham os resultados da escola na Prova Brasil e dos 

documentos oficiais que continham os resultados da escola no PROEB/SIMAVE. 

A segunda fase iniciou-se em 17 de abril de 2015, com a aplicação do 

Questionário 1 aos professores, e terminou em 24 de abril de 2015, com a aplicação do 

Questionário 2. 

A terceira fase de coleta de dados aconteceu entre os dias 4 e 8 de maio de 2015. 

Nesse período foram coletados dados do desempenho das escolas municipais na 

avaliação diagnóstica realizada com todas as escolas da rede municipal de ensino da 

cidade de Itabirito. 

A quarta fase aconteceu nos dias 7 e 14 de agosto de 2015. No dia 7, foi 

realizada a entrevista com o supervisor da escola participante da pesquisa e, no dia 14, a 

entrevista com a diretora pedagógica da cidade. 

Finalmente, a quinta fase de coleta de dados aconteceu no dia 23 de outubro de 

2015. Nesse dia, os professores foram entrevistados individualmente pelo pesquisador. 

 

 

2.7. Contexto e participantes 

 

O pesquisador selecionou o contexto, isto é, a escola locus da pesquisa, e os 

participantes desejando que os resultados pudessem trazer contribuições a essa escola 

em particular, além das demais, pois é um de seus profissionais. Motivo pelo qual, o 

acesso a esses elementos era facilitado.  

O perfil da escola, mostrado a seguir, indica tratar-se de um contexto apropriado 

para a obtenção dos resultados necessários à consecução de respostas às indagações que 

originaram a pesquisa. Com isso, a amostra pode ser classificada como uma amostra de 

conveniência. 

 

2.7.1 A cidade 

 

A cidade de Itabirito está situada na região central do estado de Minas Gerais, na 

região do Quadrilátero Ferrífero, localizada entre a capital Belo Horizonte e a cidade 

histórica de Ouro Preto. O município possui uma área de 541,93 km² e, segundo o senso 

de 2014, conta com uma população de aproximadamente 49.203 habitantes.  

A rede municipal de ensino da cidade conta com 6 creches, 17 pré-escolas, 7 
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escolas do Ensino Fundamental e 7 escolas na zona rural. A cidade conta ainda com 6 

escolas da rede estadual de ensino, sendo que 2 delas oferecem o Ensino Médio. O 

Ensino Médio e Técnico também é oferecido pelo Instituto Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (IFMG) no Campus Itabirito. Quanto à rede privada de 

ensino, há na cidade 9 escolas que vão desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. Há 

também uma escola para alunos especiais, a APAE. No que diz respeito ao Ensino 

Superior, há uma faculdade da rede privada de ensino que oferece os cursos de Direito, 

Administração e Engenharia de Produção.  

 

2.7.2. A escola 

 

A pesquisa foi realizada na escola da rede municipal de ensino da cidade de 

Itabirito (MG) onde trabalha o pesquisador autor desta dissertação, o que facilitou a 

autorização para sua realização. Ademais, o resultado final da dissertação poderá 

contribuir de alguma maneira para melhor compreensão das AE e seu papel educacional 

na escola. 

A escola foi fundada em 1990, com o objetivo de atender aos alunos do novo 

bairro que se formava na cidade. No início, a entrada de novas turmas era realizada por 

meio de vestibular. A missão dessa escola é proporcionar aos alunos uma educação de 

excelência com práticas educativas inovadoras, por meio de um trabalho cooperativo de 

toda a comunidade escolar. 

Atualmente, a escola atende a dois turnos, matutino e vespertino, sendo que o 

primeiro funciona de 7h00 às 11h30min, atendendo aos alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, enquanto o segundo funciona de 12h30min às 17h00 e atende a 

alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Apesar de atender a alguns alunos de baixa renda, a escola funciona em um 

bairro de classe média. São 1.304 alunos matriculados, sendo 566 no Ensino 

Fundamental 1 e 738 no Ensino Fundamental 2. Conta com 56 professores, sendo 26 

atuantes no Ensino Fundamental 1 e 30 no Ensino Fundamental 2. Dos 30 professores 

atuantes no Ensino Fundamental 2, 6 são professores de Matemática. A escola conta 

também com 4 supervisores escolares, sendo 2 para o Ensino Fundamental 1 e outros 2 

para o Ensino Fundamental 2. Conta, em seu espaço físico, com 22 salas de aula, uma 

biblioteca, uma sala de multimídias, uma quadra de esportes, uma cozinha, um 

refeitório, uma sala de reforço, um camarim, uma sala de informática, um laboratório de 
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ciências e uma sala de recurso para atender alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais. Para preparar a merenda e realizar a limpeza do prédio, a escola 

conta com 7 auxiliares de serviço. 

De acordo com dados da Prova Brasil (2013), a escola foi classificada no nível 6 

de uma escala que vai de 1 a 7, na qual o 1 é o menor nível e o 7 é o maior nível 

socioeconômico. Nos dados do ano de 2013, 72,50% dos professores da escola que 

atuavam no Ensino Fundamental 2 possuíam curso superior. Esse índice foi 23,95% 

inferior ao registrado em 2009.  

O número de alunos da escola aprovados nos exames seletivos para entrada nas 

escolas federais, como o IFMG e COLTEC, e medalhistas na Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas é expressivo. A escola também foi referência no 

Aprova Brasil
29

, entre as 33 escolas públicas com melhores práticas no Brasil em 2007. 

 

2.7.3. Os participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram o supervisor da escola para o Ensino 

Fundamental 2, que atua no 8º e 9º anos, a diretora pedagógica do município, e 5 dos 6 

professores de Matemática que atuam na escola, sendo que o 6º professor de 

Matemática foi exatamente o autor desta pesquisa. Isso significa que nenhum dos 

professores de Matemática deixou de participar, à sua maneira, da pesquisa. 

A fim de não revelar a identidade dos participantes, evitando constrangimentos 

de qualquer natureza, seus nomes foram codificados pela letra P, seguida de números de 

1 a 5 (P1, P2, P3, P4 e P5), para os professores, 6 para o supervisor (P6) e 7 para a 

diretora pedagógica (P7).  

O Quadro 4 a seguir apresenta o perfil dos professores participantes da pesquisa, 

contendo os seguintes dados: idade, formação, tempo de magistério, tempo de atuação 

na escola locus da pesquisa, carga horária semanal na escola e número de vezes que 

lecionou no 9º ano do Ensino Fundamental 2. 

 

 

                                                 
29

 A publicação traz os achados de um estudo realizado a partir dos resultados da Prova Brasil em 33 

escolas com notas acima da média nacional na avaliação que mediu o desempenho em leitura e 

Matemática de alunos da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental de escolas públicas urbanas. O estudo 

identifica fatores comuns que contribuem para a aprendizagem das crianças em cada uma dessas escolas 

onde os alunos tiveram bom desempenho. 
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Quadro 5. Perfil dos professores participantes da pesquisa 

Participante Idade Formação 
Tempo de 

magistério 

Tempo de 

magistério na 

escola locus da 

pesquisa 

Carga horária 

semanal de 

trabalho na escola 

participante da 

pesquisa 

Número de 

vezes que 

lecionou 

para o nono 

ano 

P1 
30 

anos 

Matemática 

Licenciatura 
6 anos 2 anos 20 horas/aulas 2 vezes 

P2 
58 

anos 

Matemática 

Licenciatura 
25 anos 17 anos 25 horas/aulas 

Nuca 

lecionou 

P3 
39 

anos 

Mestrado em 

educação 

Matemática 

17 anos 15 anos 20 horas/aulas 8 vezes 

P4 
31 

anos 

Matemática 

Licenciatura 
6 anos 5 anos 20 horas/aulas 

Nuca 

lecionou 

P5 
26 

anos 

Matemática 

Licenciatura 
7 anos 2 anos 25 horas/aulas 3 vezes 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

O Supervisor escolar (P6) é do sexo masculino, tem 39 anos, nasceu na cidade de Ouro 

Preto (MG), é solteiro e não tem filhos. Está há bastante tempo trabalhando nessa 

escola: “Trabalhei durante 10 anos no turno da tarde como supervisor de primeiro ao 

quinto ano. De manhã (na verdade eu vim depois desse tempo), tem uns quatro anos” 

(P6). É formado em pedagogia pela Faculdade de Ciências e Letras do Centro 

Universitário de Formiga (UNIFOR-MG) e, além do cargo de supervisão, atuou durante 

6 anos como professor no Curso de Magistério Superior naquela cidade. 

A diretora pedagógica do município (P7) é do sexo feminino e está há bastante 

tempo na rede municipal de ensino: “Meu cargo nessa gestão da prefeitura é de diretora 

pedagógica 2, e estou nessa função desde 2013. Mas sou efetiva como supervisora do 

município desde 1998” (P7). É graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Newton Paiva (1987), pós-graduada em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade 

Castelo Branco (2007) e pós-graduada em Gestão pela Faculdade Pitágoras (2009). 

Atuou de 1994 a 1996 como diretora da escola locus desta pesquisa. No período de 

2005 a 2007 atuou como diretora de outra escola da rede municipal de ensino de 

Itabirito.  

No período de agosto de 2007 a novembro de 2009, a entrevistada atuou como 

diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, retornando a esse cargo em 

2013 e exercendo-a até o presente momento. Além disso, presta serviços de consultoria 

para Secretarias Municipais de Educação e escolas municipais na implantação do 

Sistema de Gestão Integrado. 
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2.8. Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio da metodologia denominada análise 

de conteúdo, técnica empregada em investigações empíricas realizadas, geralmente, no 

âmbito das Ciências Humanas e Sociais. A fundamentação teórica utilizada neste 

estudo, que foi discutida no capítulo 1 desta dissertação, será aliada importante para a 

análise dos dados coletados. 

De acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

dessas mensagens. De mais específico, a análise de conteúdo 

 

Se constitui de várias técnicas onde busca-se descrever o conteúdo 

emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de falas ou de 

textos. Desta forma, a Análise de Conteúdo é composta por 

procedimentos sistemáticos que proporcionam o levantamento de 

indicadores (quantitativos ou não) permitindo a realização de 

inferência de conhecimentos. (CAVALCANTE; CALIXTO; 

PINHEIRO, 2014, p.13) 

 

Quanto à sua aplicação, a análise de conteúdo permite que o pesquisador tenha  

 

Acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um 

texto, sejam eles expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; 

implicação do contexto político nos discursos; exploração da 

moralidade de dada época; análise das representações sociais sobre 

determinado objeto; inconsciente coletivo em determinado tema; 

repertório semântico ou sintático de determinado grupo social ou 

profissional; análise da comunicação cotidiana, seja ela verbal ou 

escrita, entre outros. (OLIVEIRA, 2008, p.570) 

 

Assim sendo, a análise de conteúdo “compreende técnicas de pesquisa que 

permitem, de forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao 

contexto da enunciação, bem como as inferências sobre os dados coletados” 

(CAVALCANTE et al, 2014, p.15). 

De acordo com Oliveira (2008, p.570), esse tipo de análise é um recurso 

metodológico que pode servir a muitas disciplinas e objetivos, pois “Moscovici salienta 

que tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de 

conteúdo”.  
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O foco desse tipo de análise é qualificar as vivências do sujeito, bem como suas 

percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 2009). Oliveira 

(2008) considera que a análise de conteúdo possui diferentes técnicas que podem ser 

abordadas pelos pesquisadores, a depender da vertente teórica utilizada por eles. Essas 

técnicas são: 

Análise temática ou categorial, análise de avaliação ou 

representacional, análise de enunciação, análise da expressão, análise 

das relações ou associações, análise do discurso, análise léxica ou 

sintática, análise transversal ou longitudinal, análise do geral para o 

particular, análise do particular para o geral, analise segundo o tipo de 

relação mantida com o objeto estudado, análise dimensional, análise 

de dupla categorização em quadro de dupla entrada, dentre outras. 

(CAVALCANTE et al 2014, p.15) 

 

No presente estudo, foi utilizada a técnica de análise temática ou categorial, a 

qual, segundo Bardin, (2009), se divide em três etapas: a) pré-análise; b) exploração do 

material; e c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 De acordo com esse estudioso, a pré-análise é a fase de organização e tem por 

objetivo trabalhar e sistematizar as ideias iniciais de maneira a dirigir a um esquema 

preciso de desenvolvimento da pesquisa.  “A etapa da pré-análise compreende a leitura 

flutuante, constituição do corpus, formulação e reformulação de hipóteses ou 

pressupostos” (CAVALCANTE et al, 2014, p.16). 

Essa fase, objetiva também a 

 
sistematização para que o analista possa conduzir as operações 

sucessivas de análise. Assim, num plano inicial, a missão desta 

primeira fase é, além da escolha dos documentos a serem submetidos 

à análise, também a formulação de hipóteses para a elaboração de 

indicadores para a interpretação final. (FARAGO; FOFONCA, 2012, 

p.4) 

 

A fase de exploração do material é caracterizada por ser a fase na qual se analisa 

o texto sistematicamente em função das categorias formadas anteriormente (BARDIN, 

2009). Nessa etapa, “o investigador busca encontrar categorias que são expressões ou 

palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado” 

(CAVALCANTE et al, 2014, p.16).  

Então, essa segunda fase consiste no “processo através do qual os dados brutos 

são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição exata das características pertinentes ao conteúdo expresso no texto” 
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(OLIVEIRA, 2008, p.572). Essa fase, “longa e fastidiosa, consiste essencialmente de 

operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas” (BARDIN, 2009, p.101). 

A terceira e última etapa, que é o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, necessita que os resultados brutos, ou seja, as categorias que serão 

utilizadas como unidades de análise sejam submetidas a operações estatísticas simples, 

como a porcentagem, ou complexas, como a análise fatorial, dependendo do caso, de 

maneira que permitam ressaltar as informações obtidas (BARDIN, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CAPÍTULO III  

 

 

 

 
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a interpretação dos resultados obtidos na 

análise das informações, a partir das categorias a priori, das categorias mistas e das 

categorias que emergiram durante o levantamento dos dados, auferidos por meio dos 

instrumentos de coleta desenvolvidos pelo pesquisador, juntamente com a sua 

orientadora. Estes resultaram da análise de documentos oficiais, de perguntas contidas 

nos questionários 1 e 2 e das entrevistas realizadas com o supervisor escolar, com a 

diretora pedagógica do município e com os professores. A fundamentação teórica 

utilizada e discutida na revisão de literatura serviu como um referencial importante para 

a interpretação desses dados.  

Este capítulo é composto pelas seguintes seções: análise e interpretação dos 

dados obtidos dos documentos oficiais relativos ao desempenho da escola; análise e 

interpretação dos dados obtidos por meio das entrevistas realizadas com o supervisor 

escolar e com a diretora pedagógica do município; análise e interpretação dos dados 

obtidos por meio dos questionários respondidos pelos professores participantes da 

pesquisa; e análise e interpretação dos dados obtidos por meio das entrevistas realizadas 

com os professores participantes da pesquisa. 

 

 

3.1. Análise e interpretação dos dados obtidos dos documentos oficiais relativos ao 

desempenho da escola 

3.1.1 Dados obtidos dos documentos oficiais  

 

O desempenho da escola em Matemática, na 8ª Série (9° ano), em 2013, foi de  

302,19, num total de 500 pontos, sendo 12,57 pontos inferior ao índice verificado em 

2011, como pode ser constatado na Figura 5, na qual são comparados os resultados das 

últimas cinco edições da Prova Brasil: 
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Figura 5. Resultados da proficiência média em Matemática da escola nas últimas cinco 

edições da Prova Brasil 

 

 

Fonte: Dados do Inep colhidos pelo pesquisador. 

 

 O índice da escola continuou sendo superior à média das escolas municipais 

(238.85) e estaduais (244,41) brasileiras, ficando abaixo apenas da média das escolas 

federais (321,45). Quando comparamos esse índice com o de escolas similares
30

, que foi 

de 281,19, percebemos que a escola está acima da média dessas escolas em 21 pontos. 

Apesar da proficiência da escola ter sido superior à de escolas similares nesse período, 

apenas 0,83% dos estudantes estavam no nível 9, considerado um nível de proficiência 

ideal. Mesmo sendo baixo, esse índice ainda foi superior à média estadual e nacional. 

Os itens da Prova Brasil estão localizados na escala de proficiência do SAEB 

(anexo 4). A proficiência dos alunos na Prova Brasil/SAEB segue essa mesma escala. A 

escala é agrupada em níveis de proficiência, dentro dos quais estão concentrados um 

conjunto de itens. 

                                                 
30

 Esse perfil chamado de “Escolas Similares” sintetiza os resultados de um grupo de escolas com 

características semelhantes, ou seja, que pertencem à mesma microrregião geográfica e à mesma 

localização (urbana e rural) e que possuem os valores absolutos do Indicador de Nível Socioeconômico 

próximos. Tais resultados, por sua vez, podem ser expressos, para cada disciplina ou componente 

curricular, de duas maneiras: pela distribuição percentual dos alunos em cada nível da escala de 

proficiência ou pela média aritmética ponderada, pelo número de alunos, das proficiências médias das 

escolas. 
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Com a análise dos níveis de proficiência, é possível identificar as habilidades 

que provavelmente ainda precisam ser trabalhadas com os alunos da escola. A partir da 

consulta dos itens que estão abaixo do nível da proficiência dos alunos (ou que 

coincidem com ele), pode-se concluir que há habilidades que provavelmente já foram 

desenvolvidas pelos alunos. 

A Figura 06, a seguir, mostra o nível de proficiência dos alunos da escola em 

comparação ao nível de proficiência dos alunos de escolas similares: 

 

Figura 06. Comparação dos níveis de proficiência dos alunos da escola com os alunos 

de escolas similares 

 

Fonte: Inep - Devolutivas pedagógicas. 

 

A partir do gráfico,  podemos perceber que a situação da escola é ligeiramente 

melhor do que a situação das escolas similares. Na média das escolas similares, nenhum 

estudante está localizado no nivel 9. Já na escola em questão, 0,83% dos estudantes 

estão no nível 9. A maioria dos estudantes das escolas similares (21,22%) encontram-se 

no nível 4 de proficiência, enquanto a maioria dos estudantes da escola (23,12%), 

encontram-se no nível 5 da escala. 

A Figura 07, a seguir, mostra o nível de proficiência dos alunos da escola 

comparado ao nível de proficiência de alunos da cidade. 
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Figura 07. Comparação nos níveis de proficiência dos alunos da escola com os alunos 

alunos da cidade 

 
Fonte: Inep - devolutivas pedagógicas. 

 

Observando o gráfico, percebe-se que a situação da escola é praticamente similar 

à das escolas da cidade. Na média das escolas da cidade, 1,6% dos estudantes estão 

localizados nos níveis 8 e 9. Já na escola, 1,64% dos estudantes estão localizados nesses 

níveis. A maioria dos estudantes do município (24,49%) encontram-se no nível 4 de 

proficiência, enquanto a maioria dos estudantes da escola (23,12%) encontram-se no 

nível 5 da escala. Porém, enquanto 1,79% dos estudantes da escola estão abaixo do 

nível 1, apenas 1,40% dos alunos do município estão neste mesmo nível. Agrupando os 

alunos até o nível 2, nas escolas da cidade, 10,37% dos alunos estão nestes níveis, 

enquanto na escola, esse percentual é de 7,89% dos alunos. 

A Figura 08, a seguir, mostra o nível de proficiência dos alunos da escola 

comparado ao nível de proficiência de alunos do estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Figura 08. Comparação nos niveis de proficiência dos alunos da escola com os alunos 

alunos do estado 

 
  Fonte: Inep - devolutivas pedagógicas. 

 

Com relação à média estadual, a análise do gráfico mostra que a situação da 

escola analisada é melhor do que a situação das outras escolas. Na média das escolas 

estaduais, nenhum estudante está localizado no nível 9. Já na escola, 0,83% dos 

estudantes estão no nível 9. A maioria dos estudantes das escolas estaduais (20,91%) 

encontram-se no nível 3 de proficiência, enquanto a maioria dos estudantes da escola 

(23,12%), encontram-se no nível 5 da escala. Na média estadual, 39,66% dos estudantes 

estão localizados até o nível 2, enquanto na escola, esse percentual é de 7,89% dos 

alunos. 

A Figura 09, a seguir, mostra o nível de proficiência dos alunos da escola em 

comparação ao nível de proficiência dos alunos do Brasil. 
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Figura 09. Comparação dos níveis de proficiência dos alunos da escola em relação aos 

alunos do país 

 
  Fonte: Inep - devolutivas pedagógicas. 

 

Observando o gráfico acima é possível perceber que a situação da escola, em 

comparação às escolas brasileiras, é boa. Na média nacional, nenhum estudante está 

localizado nos níveis mais altos (8 e 9). Já na escola, 0,81% dos estudantes estão 

localizados no nível 8 e 0,83% no nível 9. A maioria dos estudantes do país (20,75%) 

encontram-se abaixo do nível 1, enquanto a maioria dos estudantes da escola (23,12%), 

encontram-se no nível 5 da escala. Quanto ao IDEB, a escola ficou acima da meta 

projetada apenas em uma oportunidade, no ano de 2009, como podemos observar no 

Quadro 06, a seguir: 

 

Quadro 06. IDEB da escola pesquisada - Resultados e metas 
 

 Ideb observado Metas projetadas31 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Escola 5,3 4,8 5,6 5,3 5,3 5,3 5,4 5,7 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 

Itabirito 4,0 4,5 5,1 5,3 5,5 4,0 4,1 4,4 4,8 5,2 5,4 5,7 5,9 

Minas Gerais32 3,6 3,7 4,1 4,4 4,7 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 

Brasil 3,5 3,8 4,0 4,1 4,2 3,5 3,7 3,9 4,4    5,5 

Fonte: Dados do Inep colhidos pelo pesquisador 

                                                 
31

 As metas intermediárias, com início em 2007, foram calculadas nos âmbitos nacional, estadual e 

municipal, assim como para cada escola. Para projetar as trajetórias esperadas para o IDEB, ao longo do 

tempo, tanto para o Brasil como parproficiência a os demais níveis de abrangência e redes de ensino, 

foram feitas algumas premissas e alguns passos metodológicos foram seguidos. 
32

 Resultado das escolas públicas estaduais. 
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Porém se compararmos o IDEB da escola com os do estado de Minas Gerais e 

do Brasil, podemos concluir que ele é superior a ambos. Em 2013, por exemplo, a 

escola registrou IDEB de 5,3. Nesse mesmo ano, o IDEB das escolas públicas estaduais 

foi de 4,7 e o do Brasil foi de apenas 4,2. 

Já em relação aos dados do PROEB/SIMAVE 2013, a escola alcaçou a média de 

299,4, que foi 2,6 pontos menor que a proficiência registrada em 2012. Nesse ano, 

3,55% dos alunos estavam no nível considerado baixo, 42,6% estavam no nível 

intermediário e  53,9% estavam no nível recomendado, como se pode ver no Quadro 07, 

no qual são comparados os resultados dos últimos 5 anos: 

  

Quadro 07. Resultados da escola pesquisada no PROEB/SIMAVE nos últimos 5 anos 

Edição Proeficiência % por padrão de desempenho 

Baixo Intermediário recomendado 

2009 313,7 2,4 28,5 69,1 

2010 312,5 0,0 37,7 62,3 

2011 307,1 0,8 37,3 61,9 

2012 302,0 1,8 48,2 50,0 

2013 299,4 3,5 42,6 53,9 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir de dados colhidos do CAED. 

 

Ao comparar o desempenho da escola em 2013 com o desempenho do município, 

verifica-se que o desempenho é o mesmo, tendo em vista que o município obteve uma 

proficiência de 300,0 nesse ano. Comparado ao desempenho do estado, que foi de 

259,0, a escola está superior em 40,4 pontos na proficiência média. 

Apesar dos índices da escola não serem altos, são sempre superiores à média dos 

índices das escolas públicas municipais e estaduais brasileiras, bem como de escolas 

similares. Os resultados da escola são similares apenas aos de escolas públicas 

municipais da mesma cidade, o que pode signifcar que as escolas municipais da cidade 

estão todas em um mesmo nível. 

Apesar de haver alunos que se encontram no nível de desempenho considerado 

recomendável, a situação ainda não é satisfatória. A maioria dos alunos da escola estão 

no nível de desempenho considerado intermediário. Existem também alunos que ainda 

se encontram no nível de desempenho considerado baixo.  

3.1.2 Análise do resultado da Avaliação Diagnóstica do 9° ano em 2015 
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Todos os anos a Prefeitura Municipal de Itabirito, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação, elabora e aplica avaliações diagnósticas de Matemática e 

Português em todas as escolas da rede municipal de ensino. Os resultados são 

repassados para as escolas, para que elas possam saber como estão em relação às outras 

escolas da rede. É como se fosse uma prova em larga escala para o município, como a 

Prova Brasil, porém, os itens são retirados de provas anteriores do PROEB e de 

simulações da Prova Brasil. 

No ano de 2015, durante o mês de março, foi realizada essa avaliação 

diagnóstica de Matemática e Português. Os resultados foram discutidos pela Secretaria 

com os supervisores de cada escola, no “1° encontro de gestores de 2015
33

”, e a planilha 

com os resultados foi enviada para cada escola, para que os professores pudessem 

verificar o desempenho dos seus alunos e elaborar estratégias para atuar nos pontos 

onde os estudantes ainda não tivessem consolidado os conhecimentos. 

Porém uma coisa chamou muita atenção. Todas as questões que compunham a 

avaliação diagnóstica estavam relacionadas à Geometria. Eram descritores do eixo 1 da 

Matriz de Referência do PROEB, Espaço e Forma, e do eixo 2, Grandezas e Medidas. 

Foi contabilizado o número de alunos de cada escola e considerado abaixo do 

recomendável aquele descritor ao qual 60% dos alunos responderam de forma incorreta. 

O descritor no qual a escola está abaixo de 60% está destacado na cor cinza no Quadro 

08, a seguir: 

 

Quadro 08. Mapa de resultados da avaliação diagnóstica de 2015 das escolas da rede 

municipal 

 MATRIZ DE REFERÊNCIA DO PROEB 

Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Escolas/ 

descritores 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D3 D32 

Escola 1 85 102 36 36 17 42 78 56 103 7 69 83 58 85 56 88 

Escola 2 40 58 22 31 9 8 49 39 62 5 29 52 42 46 33 0 

Escola 3 37 53 29 16 13 16 41 30 39 7 20 40 21 45 25 30 

Escola participante 

da pesquisa 

90 125 32 24 33 43 114 88 123 25 51 116 78 105 73 83 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir de dados fornecidos pela escola 

 

                                                 
33

 Foi o primeiro de vários encontros que seriam realizados durante o ano entre a Secretaria Municipal de 

Educação da cidade e os diretores e supervisores escolares. 
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Participaram dessa avaliação diagnóstica 388 alunos, sendo 118 alunos da escola 

1, 72 da escola 2, 56 da escola 3 e 142 alunos da escola participante da pesquisa.  

Para entender melhor essa situação, foi entrevistado o Supervisor da escola 

pesquisada e a Diretora Pedagógica de Educação da cidade, com o objetivo de 

compreender porque a avaliação só contemplava esses temas. 

Não foi possível realizar uma comparação longitudinal, como foi feito com o 

desempenho dos alunos na Prova Brasil e no PROEB, pois as escolas não dispunham 

dos dados das edições anteriores. Mas, através da entrevista realizada com a Diretora 

Pedagógica, pôde-se verificar que o fato de o desempenho dos alunos ser insatisfatório 

em determinados descritores é uma tendência não só da escola alvo da pesquisa, mas de 

toda a região na qual ela está localizada. 

 

3.2.Análise e interpretação das entrevistas com o supervisor e com a diretora 

pedagógica 

 

O conjunto das respostas foi organizado por eixos, com a finalidade de análise. 

Na sequência a análise pelos eixos considerados.   

 

3.2.1.  Como foi elaborada a avaliação municipal (prova diagnóstica) 

Segundo os entrevistados, as avaliações municipais tiveram início por causa dos 

pedidos dos supervisores de ensino: “esse processo [de elaborar uma prova diagnóstica] 

teve início somente por causa de um pedido nosso de supervisor. Como a gente sempre 

estava pedindo todos os anos, agora já ficou fixo” (P6).  

Os tópicos a serem cobrados nas provas também eram escolhidos pelos 

supervisores, mas atualmente a própria equipe da SEMED os seleciona: “Eles sempre 

vêm mandando (...) os tópicos. Antes a gente que mandava, agora eles mesmo que 

escolhem”. (P6) 

 O entrevistado esclareceu ainda que não participou da elaboração da prova:  

 

Eu não auxiliei a equipe que elaborou essa prova diagnóstica (...) quem 

elaborou [a prova] foi a diretora pedagógica [P7], que é a coordenadora 

pedagógica das turmas de 6°ao 9° ano das escolas municipais. Geralmente, todo  

início de ano eles [a SEMED] mandam essa avaliação que elaboram (...) eles 

mandam as avaliações e a gente é que tem que corrigir tudo. Nós temos que 

mandar somente os gráficos com os resultados para eles. (P6). 
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A respeito da equipe da SEMED que elabora a prova, a diretora pedagógica do 

município esclareceu que quem seleciona os tópicos a serem cobrados é ela própria, 

auxiliada por outra diretora: na verdade, nós não temos equipe, é ‘Euquipe’. [risos...]. 

Nós somos duas diretoras pedagógicas de toda a rede, ou seja, da Educação Infantil ao 

9° ano. Então essas avaliações nós não fizemos, isto é, não construímos itens” (P6).  

Os itens da prova são selecionados daqueles disponibilizados pelo governo em 

sítios na internet. “Nós selecionamos itens disponibilizados nos bancos de dados tanto 

dos governos federal e estadual como também de alguns blogs de professores que os 

disponibilizam” (P7). 

 

3.2.2. Relevância dos tópicos para o processo de ensino-aprendizagem de Matemática 

 

A diretora pedagógica enfatizou que a prova diagnóstica dará informações que 

poderão contribuir para o trabalho do professor com seus alunos. Este poderá dar 

atenção aos pontos fracos apontados na prova – o que não constituirá preparação para as 

avaliações externas, embora os resultados possam refletir nelas. 

 
Então a seleção foi feita de propósito, o diagnóstico, para dar esse 

retorno às escolas, exatamente para que a escola faça a intervenção, 

embora, como diretora pedagógica, minha orientação aos supervisores 

é de que não seja o foco do trabalho o resultado de avaliação externa. 

Mas que o trabalho seja de uma qualidade tal que, nas avaliações 

externas, esses resultados se reflitam de forma positiva. (P7) 

 

 

 

3.2.3. Documentos oficiais que embasaram a avaliação municipal 

 

Quando perguntados sobre quais foram os documentos oficiais que embasaram a 

elaboração da avaliação diagnóstica, os participantes citaram aqueles referentes às 

avaliações externas. A diretora pedagógica afirmou que utilizou como base as matrizes 

de referência das avaliações: “trabalhamos com a relação de descritores de avaliação 

estadual e federal. Ou seja, foram utilizados os documentos estaduais e federais. Então 

eu tenho aqui a matriz de referência do SAEB e a matriz de referência do PROEB” (P7).  

P6 confirmou que os “descritores foram retirados da prova Brasil, do SAEB e da 

Secretaria de Educação de Minas Gerais. Eu sei que eles [SEMED] consultaram todos 

eles antes para poderem montar essa avaliação” (P6). 
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3.2.4. Objetivos que direcionaram a escolha desses descritores. 

 

A diretora pedagógica afirmou que os descritores foram escolhidos de maneira 

que os resultados pudessem servir para que as escolas propusessem intervenções: “esses 

descritores são selecionados com o propósito de dar um retorno para que a escola possa 

fazer intervenções e analisar o que eles têm feito. Eles [os descritores] são organizados, 

não selecionados” (P7).  

Por outro lado, P6 informou não saber como os descritores são escolhidos “Isso 

eu não sei te responder. Eles lá [a SEMED] é que decidiram quais incluiriam e quais 

não eram necessários. A coordenadora pedagógica tem um grupo de professores mais 

próximos a ela, que colaboram para a elaboração dessas avaliações” (P6). 

P7 esclareceu que “Eles [os descritores] já foram organizados pela Secretaria de 

Estado de Educação e pelo MEC. Então a matriz de referência é utilizada para que os 

itens sejam selecionados de acordo com cada descritor”. 

 

3.2.5. Contribuição dos descritores selecionados para a formação matemática dos alunos 

e também para a formação geral de cada um deles como indivíduo. 

 

Quando indagados sobre como os descritores escolhidos para compor essa 

avaliação poderiam contribuir na formação dos alunos, os entrevistados responderam 

que eles servem para garantir que eles aprendam o que é recomendado: 

 

Servem para dar uma base ao professor, para que ele saiba o que 

realmente aquele aluno precisa saber. Porque não adianta você dar aula 

em um nível e na hora da avaliação ter outro nível (...) esses descritores 

nos fornecem uma base para saber se o aluno está aprendendo o 

suficiente para seguir estudando e utilizando os conceitos da escola no 

seu dia a dia. (P7) 

 

De acordo com P6, os descritores são importantes pois: 

 

(...) precisamos saber se nossos alunos no 9° ano estão tendo uma boa 

formação aqui desde o 1º ano, porque a maioria dos nossos alunos está 

aqui na escola desde novinhos (...)  é através desses descritores que eles 

avaliam nas provas, que nós temos a garantia do que foi ensinado e, 

principalmente, o que foi aprendido pelos alunos, a partir das 

competências mínimas necessárias para cada aluno. (P6) 
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3.2.6. Descritores selecionados para a avaliação municipal e sua relação com a 

Geometria 

 

O supervisor afirmou que o motivo do enfoque estar em Geometria foi porque 

sentiram uma dificuldade maior dos alunos com relação a esse tema nos anos anteriores. 

 
A Geometria é porque na reunião que aconteceu, eu vi que a maioria 

das escolas pediu, pois era onde os alunos estavam errando mais. 

Parece que a maioria das escolas não está trabalhando geometria. Não 

sei se é porque o professor está com dificuldade nessa área ou não está 

tendo tempo, ou estava deixando esse conteúdo mais para o final do 

ano. (P6) 

 

Ainda segundo P6, baseando-se na sua experiência profissional, o que poderia 

estar acontecendo nas escolas, inclusive na que ele trabalha, é que o problema também 

poderia estar relacionado ao domínio de alguns conteúdos e ao fato de se deixar para 

abordá-los no final do ano. 

 

Mas o que eu vejo é que a maioria dos professores do 9º ano, como 

eles não dominam muito bem [a Geometria], porque tem muita 

bissetriz e não sei mais o que, é muita teoria, é aquela coisa toda, 

então eles vão empurrando. Nas outras séries também é assim, eu 

tinha que ficar em cima. Quando eles veem no final do ano não dá 

tempo, então eles não preocupam com aquilo. (P6) 

 

Confirmando sua afirmação, P6 citou comentários de alguns alunos, que após 

algum tempo, perceberam que algo do conteúdo de Matemática não havia sido abordado 

nas aulas. 

Muitos alunos acabam não vendo esses conteúdos, e eles caem muito 

nas provas, não só do governo, mas do CEFET [IFMG] e do COLUNI 

[da UFV] também. Então, após estas provas, os alunos reclamam, 

comentam que nunca viram o que estava na prova. Por exemplo, vem 

muitas questões falando de ruas paralelas e alguns alunos às vezes 

nem sabem o que é isso, porque o professor não trabalhou isso. E esse 

trabalho já deveria ter sido feito há mais tempo. Então eles acabam 

não vendo. (P6) 

 

E com relação às dificuldades dos professores, P6 exemplificou com uma 

conversa que teve há algum tempo com um colega professor de Matemática: o professor 

explicou que deixa para abordar o assunto no final do ano e, como neste período os 

alunos não frequentam regularmente a escola, o conteúdo da Geometria fica 

prejudicado. 
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Eu tenho colegas que são professores de Matemática e não trabalham 

muito a Geometria. Um dia, numa conversa de rua mesmo, eu 

perguntei para um deles: mas porque você não trabalha Geometria? E 

ele respondeu que ia deixar para quando chegar mais o final do ano. 

Quando vai ver, no final do ano ele ainda não deu conta de trabalhar, 

porque não trabalhou no primeiro (bimestre), não trabalhou no 

segundo, não trabalhou no terceiro... deixou tudo para o final e quando 

ele vai começar, os meninos nem estão indo mais à escola. Já acabou 

o ano letivo, já passaram de ano. (P6) 

 

A diretora pedagógica afirmou que uma avaliação seria realizada com outros 

descritores além dos da Geometria, mas, como foram percebidas dificuldades em 

Geometria na região desde edições anteriores da avaliação, optou-se por dar início com 

este tema. 

 
É porque, num primeiro momento, eram aqueles descritores, porque 

ela era diagnóstica. Então como era diagnóstica, em outro momento 

vem com outros descritores. Então não tinha o propósito naquele 

momento de abranger a todos, mas nós fizemos uma seleção naquele 

momento de acordo com algumas dificuldades que têm sido mais 

características para nossa região, onde os alunos apresentam realmente 

uma dificuldade grande na aplicação dos conteúdos, dos conceitos na 

parte de Geometria. Então naquele momento sentimos a necessidade 

de focar mais em um e depois, em outro momento, abrangeríamos os 

outros eixos. (P7) 

 

 

3.2.7. Pressupostos teóricos, filosóficos e metodológicos que fundamentaram a seleção 

desses tópicos 

 

O supervisor afirmou não saber quais pressupostos teóricos, filosóficos e 

metodológicos fundamentaram a seleção dos tópicos. “Não sei em que essa escolha está 

fundamentada, mas acho que devem ser os presentes nos PCN e nas matrizes de 

referência das avaliações externas aqui do governo de Minas Gerais e do governo 

federal também” (P6). 

A diretora pedagógica justificou para a seleção dos tópicos o fato de a Geometria 

ficar em segundo plano e a Álgebra ser muito mais trabalhada. Não parece haver, 

portanto, uma fundamentação teórica, e a seleção parece ser feita a partir do senso 

comum. 

 

Essa seleção (...) no início teve um propósito para realização desse 

trabalho, porque números e operações de uma maneira geral é um 
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trabalho mais realizado no dia a dia da sala de aula; é o que está mais 

presente. A parte de Geometria às vezes fica para segundo plano, 

então teve esse propósito, para mostrar isso para os professores, que 

esse trabalho deve ser realizado constantemente, e não apenas em 

alguns momentos. Não me baseei em nenhuma teoria, apenas no que 

os supervisores costumavam me falar nas reuniões e no que eu percebi 

com todos esses anos de trabalho aqui na cidade. Mas agora vem o 

segundo semestre e será feito um trabalho com todos (os descritores) e 

depois vem um simulado. (P7) 

 

3.2.8. Continuidade na realização das avaliações externas 

 

Quando indagados se as avaliações externas deveriam continuar a serem 

realizadas, tanto o supervisor quanto a diretora pedagógica responderam que sim, porém 

consideram que os erros deveriam ser apontados para indicar a necessidade de alguma 

modificação no trabalho pedagógico e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho do 

professor, da escola e até mesmo do aluno.  

 

Eu acho que elas têm que continuar. Mas além de continuar eu acho 

que elas têm que ver e mostrar mais o trabalho do professor. Mostrar 

onde que está acontecendo os erros e valorizar mais essas escolas que 

estão tendo os melhores índices, pelo trabalho que está sendo 

realizado. Valorizar o professor, porque senão, o professor também 

fica desmotivado, achando que não deve se preocupar muito porque 

não tem nada em troca. O aluno também fica desmotivado, porque ele 

fica naquela: ‘Ah! Não está valendo nada mesmo, não está valendo 

ponto’. A gente, como supervisor, que fica igual doido tentando 

incentivar os alunos, falando que é importante para a escola, que é 

importante para eles. Então eu acho que tem que dar os incentivos. 

Mas eu acho que isso não deve parar não, tem que continuar. Isso 

também é mérito. É mérito para a cidade, é mérito para a escola e é 

mérito para o governo também. (P6) 

 

Além disso, consideram que tais avaliações são positivas, pois favorecem o 

crescimento e até influenciam a discussão de uma matriz curricular para o Brasil. 

 

Eu acho muito positiva. Eu gosto muito desse trabalho. Eu estou há 

alguns anos já na educação e percebo que a partir desse trabalho nós 

crescemos muito, porque mexeu com todo mundo e com o próprio 

governo, porque agora volta aquela discussão de uma matriz para o 

Brasil. Porque para mim, assim, aqui em (nome da cidade), sempre me 

incomodou, Roberto, a pergunta de não termos uma linha de trabalho. 

Agora já estamos construindo isso melhor. (P7) 

 

A diretora pedagógica considera o resultado das avaliações um ponto de partida 

para intervenções julgadas necessárias, porém sugere que chegue às escolas com maior 
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brevidade, para que estas sejam logo realizadas, embora não possa influenciar 

diretamente o trabalho com os alunos que resolveram as questões propostas.  

 
Em 98 quando eu cheguei [na Secretaria Municipal de Educação], nós 

não tínhamos uma linha de trabalho, então cada um fazia do seu jeito. 

Ainda não está tudo amarradinho, mas eu vejo que já está muito 

positivo, porque a hora que chega o resultado é um ponto de partida, 

para que nós possamos realmente fazer uma intervenção onde ela 

precisa ser realizada. Então assim, eu vejo muito positivo. Se acredito 

que pode melhorar? Pode, com certeza. Principalmente o tempo de 

entrega dos resultados. Mas enfim, os resultados também não são para 

fazer a intervenção com aqueles alunos, essa intervenção é nossa. Nós 

é que temos que fazer nossas avaliações diagnósticas em tempo real. 

Essa vem como resultado da escola, e a escola tem que fazer a sua 

mudança. (P7) 

 

 

3.2.9. Outros aspectos importantes sobre as avaliações externas 

 

Os entrevistados consideram que os resultados das avaliações externas refletem 

o que o aluno aprendeu e o trabalho feito na sala de aula pelo professor de Matemática: 

“Indo melhor na sala de aula, o desempenho deles nessas avaliações vai refletir o que 

ele aprendeu. Não vai ser uma nota altíssima, mas bastante coisa ele conseguirá fazer” 

(P6). 

Com isso, chegam a sugerir materiais concretos e algo que realmente consiga 

atingir os alunos, principalmente aqueles que têm certa barreira com o professor de 

Matemática: “Quem tem que fazer [alguma coisa] é o professor de Matemática, porque 

ele está na sala de aula. E quanto ao professor de Matemática, os alunos já têm certa 

barreira com o professor de Matemática, porque eles encontram dificuldade em tudo. 

(P6). 

De fato, quando se abriu espaço para o supervisor e a diretora pedagógica 

dizerem algo mais sobre as avaliações externas, eles começaram a sugerir o uso de 

materiais concretos para o desenvolvimento dos alunos:  

 

O que eu vejo: eu acho que os professores de Matemática deveriam 

estar trabalhando muito com os alunos que apresentam muita 

dificuldade, voltando o trabalho para o auxílio do material concreto [...] 

e quanto mais você levá-lo para o lado mais concreto, um lado mais 

lúdico, um lado onde ela vai ver que a coisa não é um bicho de sete 

cabeças, ele vai caminhar melhor. Eu acho que ele vai caminhar melhor 

na sala de aula. Porque tem turma que a gente sabe que eles não dão 
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conta de acompanhar uma Matemática muito avançada e com muita 

teoria. Eles [os professores] deveriam estar trabalhando o básico com 

esses alunos. Para que eles possam sair da escola sabendo pelo menos o, 

mínimo necessário. Porque se você fornecer para eles a base, o restante 

eles vão juntando ao que sabem e vão caminhando. Mas se eles não 

souberem a base e o professor de Matemática não estiver nem aí para a 

turma, aí fica muito pior. (P6) 

 

Assim, para o entrevistado, quando o professor está mais perto e realiza 

trabalhos com materiais lúdicos e concretos com os alunos que apresentam dificuldades, 

o desempenho deles reflete-se tanto nas avaliações em sala de aula quanto nas externas.  

Sobre a ação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) a respeito dos 

resultados das escolas nas avaliações externas, P6 afirmou que “uma vez ou outra [a 

diretora pedagógica] marca reunião para saber o que está acontecendo dentro da escola. 

Mas ela só o faz para o 9º ano, no início do ano letivo ”.  

A diretora pedagógica enfatizou ser necessário conscientizar os professores 

sobre a importância das avaliações externas, não para ter bons resultados, mas para 

cumprir um papel social, pois trata-se da escola pública. 

 

O trabalho que eu tento fazer com os supervisores e peço para que eles 

multipliquem é conscientizar os professores sobre a importância 

dessas avaliações, mas com esse olhar de que nós não estamos 

trabalhando para ter resultados nas avaliações externas, nós estamos 

trabalhando para ter um trabalho de qualidade, pois, nós somos escola 

pública e nós temos que atingir o quê? O aluno é que mais precisa, 

porque senão nós não estamos cumprindo com o nosso papel social. 

Porque apenas dizer esse é bom, aquele não é, isso é fácil, mas você 

faz o quê com isso depois? (P7) 

 

Para fazer um trabalho que atinja a todos os professores da Rede Municipal de 

Ensino, P7 prepara os supervisores para que eles estendam esta ação à escola em que 

trabalham, pois entendem a importância das avaliações externas: “Eu faço o trabalho 

com os supervisores para que eles multipliquem isso em suas escolas, para que cada um 

deles faça o seu trabalho [...]. Pedimos que multipliquem esse trabalho em parceria com 

professores”. (P7). 

P7 também criticou certos pontos de vista de pessoas ligadas à educação que 

consideram as avaliações externas um incômodo, uma perda de tempo, ou que servem 

apenas para classificar as escolas. E reafirmou sua posição favorável à realização das 

avaliações: “Tem muita gente que acha que essas avaliações são só para incomodar, só 

para encher linguiça, só para classificar as escolas em boas e ruins, mas não é esse o 
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propósito. Eu entendo que o propósito dessas avaliações é muito importante”. (P7). 

Na análise de P7, as avaliações externas também podem auxiliar o 

desenvolvimento da sociedade, ao possibilitarem estímulo aos estudantes de classe 

social menos favorecida que frequentam a escola pública: “podemos ajudar muito a 

sociedade para o seu crescimento, e principalmente daqueles meninos que vieram de 

classe social inferior, que não tiveram em casa possibilidade de serem estimulados” 

(P7). 

 

 

3.3.Análise dos dados obtidos por meio dos questionários respondidos pelos cinco 

professores de Matemática participantes da pesquisa 

 

Foram agrupadas palavras que continham características comuns e, a partir daí, 

foram dadas subcategorias a cada uma delas. Os artigos e as palavras que não se 

encaixaram em nenhuma subcategoria foram descartados. Com isso, foram organizados 

quadros que continham as subcategorias e o número de repetições de cada palavra. O 

resultado está apresentado no Quadro 09, a seguir. 
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Quadro 09. Subcategorias, palavras e número de repetições 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Posteriormente, essas subcategorias foram reunidas em um novo quadro, onde a 

união de algumas subcategorias formaram categorias de análise. As categorias processo 

de ensino-aprendizagem, que eram categorias a priori, também emergiram dos dados. 

Neste caso, são chamadas categorias mistas. Consideram-se categorias a priori as que 

são existentes na literatura, definidas e assumidas pelos pesquisadores antes da 

Subcategoria Palavras Número de repetições 

Escola 

 

Escola 37 

Série 20 

Reuniões 12 

Participar 6 

Educação 24 

Aluno 24 

Ensinar Ensinar 29 

Trabalhar 10 

Usar 4 

Aprendizagem 

 

Dificuldades 13 

Melhora 5 

Acompanhando 15 

Aprendizagem 15 

Ajudar 6 

Governo 

 

Brasil 16 

Responsáveis pela 

educação 

11 

Compartilhada 10 

Sistemas de avaliação 15 

Legislação 8 

Avaliação Avaliação 39 

Descritores 10 

Tempo 21 

Comunicação 3 

Competências 9 

Comunicar 4 

Efeitos 32 

Mostrar 11 

Diagnosticar 19 

Professor Professor 14 

Teste Testes 20 

Pergunta 76 

Medir 5 

Erro 9 

Medida 7 

Elaborar 5 

Convém 6 

Currículo Disciplinas 22 
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realização da análise dos dados. As categorias mistas são aquelas definidas 

anteriormente que também emergem durante o processo de análise de dados. 

As categorias emergentes foram professor, escola e governo. Segundo Campos 

(2004), este tipo de categoria emerge totalmente do contexto das respostas dos sujeitos 

da pesquisa, o que, inicialmente, “exige do pesquisador um intenso ir e vir ao material 

analisado e teorias embasadoras, além de não perder de vista o atendimento aos 

objetivos da pesquisa” (p.611). As categorias e subcategorias encontram-se no quadro 

10, a seguir.  

 

Quadro 10. Categorização dos dados obtidos dos questionários respondidos pelos 

professores participantes da pesquisa 

Categoria Subcategoria Número de repetições 

Processo de ensino-aprendizagem 
Aprendizagem 54 

Ensino 43 

Avaliação 
Avaliação 148 

Teste 128 

Professor e escola 
Professor 14 

Escola 123 

Governo Governo 35 

Fonte: Dados do pesquisador. 

A seguir, apresenta-se a análise referente a cada categoria. 

 

3.3.1. Processo de ensino-aprendizagem 

 

Nas respostas dos participantes, foi possível identificar subcategorias. Uma delas 

foi aprendizagem, com 54 repetições de palavras relacionadas a aprendizagem, e outra, 

ensino, com 43 repetições de palavras relacionadas a ensino. Foi possível observar uma 

relação entre estas subcategorias, o que deu origem à categoria processo de ensino-

aprendizagem. 

O participante P3 afirmou que considera as avaliações externas muito 

importantes e justificou que, por meio delas, “pode obter informações em relação às 

habilidades e competências adquiridas pelo aluno até aquele momento”. Sobre 

diferenças entre avaliações internas (feitas pelo professor em sala de aula) e avaliações 

externas, P1 e P3 consideram que diferem somente pelo tipo de questão utilizada para 

avaliar a aprendizagem dos alunos: “Elas avaliam o aprendizado do mesmo jeito, porém 

o tipo de pergunta é que é diferente” (P1) ; “As avaliações em sala de aula possuem 

também questões subjetivas [abertas]” (P3). Para (P2) as avaliações externas refletem de 
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alguma forma o que os alunos estão aprendendo em sala de aula: “Tem coisas que nós 

ensinamos e que os alunos aprendem, mas na hora da prova eles não conseguem fazer 

algumas questões, pois as questões vêm com formato diferente”. 

Por outro lado, o participante P5 apontou uma diferença fundamental entre a AI 

e a AE: “em sala, os alunos são avaliados por meio de avaliação que retrata o 

aprendizado num certo momento e não durante um ciclo de formação como são as AE”. 

Para este professor, as AE servem para “verificar falhas no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos” (P5). Com isso, é possível inferir que P5 considera que a 

avaliação em sala de aula faz parte do processo de ensino- aprendizagem. 

Isto pode ser confirmado pela Revista Pedagógica de Matemática do 9º ano, de 

2013: 

 

[...] as avaliações internas (realizadas pelos professores) e as AE 

proporcionam métodos e conteúdos distintos, mas com o mesmo fim. 

[...] ambas devem se alinhar em torno dos mesmos propósitos: a 

melhoria da qualidade do ensino e a maximização da aprendizagem dos 

alunos. (MINAS GERAIS, 2013, p. 9) 

 

Os participantes da pesquisa percebem a globalização das avaliações externas, a 

exemplo do PISA, como importantes no processo educacional: “Elas vêm acontecendo 

cada vez com mais frequência, pois todos estão cada vez mais preocupados com o nível 

em que está a educação mundial” (P2); “É um método muito importante e válido para 

acompanhar o ensino público, para ver o que está indo certo e o que está errado na 

aprendizagem dos alunos” (P4). Ou seja, servem para verificar se os alunos estão 

conseguindo aprender.  

Os participantes consideram que as avaliações realizadas pelo MEC podem 

contribuir para a melhoria do ensino público brasileiro, pois “através dela [s] podemos 

elaborar provas e atividades envolvendo os descritores” (P1); podem também “ajudar a 

diagnosticar o que não está sendo bem aprendido pelos alunos” (P4) – o que indica 

preocupação com a aprendizagem dos alunos. 

Embora a ideia de se trabalhar com os descritores possa, em alguns casos, 

significar uma preocupação em apenas melhorar os índices, para alguns professores, 

essa é sim uma maneira de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. De fato, 

de acordo com (BLASIS et al., 2013, p. 3), “as AE devem ser um ponto de partida, de 

apoio, um elemento a mais para repensar e planejar a ação pedagógica e a gestão 

educacional”. 
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Segundo os participantes, as avaliações externas refletem de alguma forma o que 

os alunos aprendem em sala de aula: “tudo que é avaliado nessas avaliações é o que 

deve ser ensinado por nós dentro de sala, só que de forma mais contextualizada” (P1). 

Com isso é possível perceber que pode haver influência do resultado das AE no que vai 

ser ensinado.  

As AE poderiam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

se houvesse “identificação dos erros para busca [r] uma prática que os corrija” (P5), 

pois, conhecendo os resultados, “podemos elaborar um novo e melhor método de ensino 

para sanar as dificuldades maiores” (P4). Tais declarações apontam um interesse dos 

professores em melhorar suas práticas.  

Por outro lado, referindo-se à Prova Brasil, P2 argumentou que ela serve para 

diagnosticar a qualidade do ensino das escolas públicas a partir de testes padronizados” 

e “verificar como está o ensino no país”; e P1 afirmou que ela tem por finalidade “olhar 

as habilidades e competências dos alunos”. 

Estas falas parecem indicar que, para estes participantes da pesquisa, o principal 

papel da Prova Brasil é verificar como anda o ensino nas escolas brasileiras. Mas 

segundo Soares (2015), é mais que isso: “A avaliação externa ajuda a verificar se as 

crianças e os adolescentes estão tendo acesso ao que lhes é garantido pela Constituição 

Federal – o direito a frequentar a escola, à permanência e ao aprendizado dos conteúdos 

mínimos”(página?). 

Foi interessante notar que, mesmo parecendo crer que a finalidade principal da 

Prova Brasil é avaliar o ensino nas escolas brasileiras, P2 informou que: “analiso os 

resultados e proponho atividades e/ou intervenções” e que essas avaliações influenciam 

de alguma maneira a sua prática de ensino: “Servem realmente como diagnóstico [...] 

através dos resultados podemos perceber quais descritores os alunos têm mais 

dificuldade para podermos sanar essas dificuldades”. P3 explica: “Se a habilidade 

estiver na série em que trabalho, fico atento em trabalhar com esse conteúdo”. E de 

acordo com P4, os resultados “ajudam-nos a ver o que está indo certo ou errado em 

relação à aprendizagem dos alunos”.  

Estes discursos indicam que os professores pesquisados aproveitam os resultados 

para a condução do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos e que esses 

resultados influenciam sua prática pedagógica.  

Os participantes consideram que as avaliações externas possibilitam “melhorar a 

qualidade do ensino” (P1) e julgam que elas devem continuar a serem utilizadas. Por 
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outro lado, P2 alerta que “temos percebido que há uma preocupação em “treinar” os 

alunos, o que pode mexer com o resultado real”. Neste sentido, P3 sugere que “ela deve 

ser repensada”. P5, considerando que “não é feito um trabalho em cima dessas provas”, 

julga que elas não devem continuar. Nesse ponto, P5 destoa dos demais participantes.  

 

3.3.2. Avaliação 

 

Outra subcategoria que pudemos identificar nas respostas dos participantes foi 

avaliação, com 148 repetições de palavras relacionadas a avaliação e 128 repetições de 

palavras relacionadas a teste. Foi possível observar uma relação entre estas 

subcategorias, o que deu origem à categoria avaliação. 

Os participantes julgam as AE muito importantes. Por outro lado, P2 as 

considerou pouco importantes, justificando: “Não vejo os benefícios, pois não dá os 

resultados das turmas, só dá o resultado da escola em geral”. Porém, este participante 

ponderou que elas servem para “verificar como está o ensino no país” (P2).  

Os participantes da pesquisa consideram que o resultado das avaliações externas 

pode influenciar a prática pedagógica em sala de aula:  

 

como as avaliações externas têm por objetivo avaliar a escola, acredito 

que deve ser feito um trabalho para a escola como um todo. Deve ser 

feito um trabalho dentro das habilidades que os alunos apresentaram 

dificuldades, com isso a prática de todos deve ser voltada para os pontos 

fracos. (P3)  

 

Os professores mostraram desconhecer um pouco o PROEB, pois embora P1 o 

compreenda como “um programa de avaliação da educação básica que avalia as escolas 

da rede pública”, o mesmo acontecendo com P2: “É um programa de avaliações da 

SEE-MG que diagnostica a educação pública de Minas Gerais”, para P4, trata-se de 

uma “Prova para avaliar a educação básica pública”, com o que concorda P5: “Por meio 

de provas, busca avaliar a educação básica”. Assim, os participantes P4 e P5 consideram 

que a AE consiste somente de testes e provas.  

Apesar de ter realmente o objetivo de avaliar as escolas da Rede Pública de 

Minas Gerais, o PROEB não é somente uma prova, a avaliação não ocorre 

individualmente com cada aluno, com cada professor ou com cada supervisor, mas sim 

com todo o conjunto que compõe a escola (MINAS GERAIS, 2013). 

Quanto ao SAEB, P1 explicou ser “um sistema nacional de avaliação da 
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educação Básica, que avalia a qualidade do ensino, tendo como amostra o 5° e o 9° 

ano”. Para P4, trata-se do “Sistema nacional de avaliação da educação Básica. São 

avaliações de políticas públicas para acompanhar o desenvolvimento da educação 

básica”. Percebe-se que os participantes da pesquisa consideram como finalidade das 

AE: “Avaliar a escola e a educação do país” (P3), “Diagnosticar a educação pública” 

(P4). Ainda, todos os participantes tem conhecimento do IDEB “Índice de 

desenvolvimento da Educação Básica, [que] mede a qualidade do ensino e estabelece 

metas a serem alcançadas” (P2) e que “o Índice de desenvolvimento da Educação 

Básica, classifica as escolas segundo padrões” (P5).  

A ideia é que as AE servem para avaliar a educação no país. O objetivo do 

SAEB é “produzir informações sobre o desempenho dos alunos, assim como sobre as 

condições intra e extraescolares que incidem sobre o processo de ensino/aprendizagem 

no âmbito das redes de ensino e unidades escolares” (BRASIL, 2013, p.10). 

O participante P2 se referiu a reuniões realizadas na escola para discutir as AE e 

elaborar um plano de trabalho para sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos 

sugerindo “estudar com eles [alunos] as questões de maior número de erros”. P1 e P2 

sugerem, respectivamente, “Trabalhar mais com os descritores” e “Buscar questões 

semelhantes e exercícios no dia a dia, durante as aulas”. Neste caso observa-se uma 

preocupação com o teste em si.  

 

3.3.3. Professor e escola 

 

Outras duas subcategorias identificadas nas respostas dos participantes foram 

professor, com 14 repetições de palavras relacionadas à professor e escola, com 123 

repetições de palavras relacionadas a escola. Foi possível observar uma relação entre 

estas subcategorias, o que deu origem à categoria professor e escola. 

Os resultados das avaliações são apresentados por escolas, pois o participante P4 

informou que “todo ano a escola faz uma reunião para mostrar os resultados [das 

avaliações] para todos os professores da escola” e P3 explicou que “as reuniões são 

feitas por áreas com os professores de Português e Matemática e supervisores”. “A 

escola mostra esses resultados no dia D, que acontece todo ano” (P1). P3 completa que 

“são mostrados e discutidos os resultados por escola”, mas segundo P2 “só é comentado 

os valores das pontuações”; e P4 explica que “essa reunião é mais rápida, mais para 

mostrar os resultados”. Mas, mesmo assim, P3 explica que são “mostradas as 
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deficiências nas habilidades em cada escola” e com isso, “às vezes preciso adaptar o 

conteúdo a realidade da escola e do aluno” (P5). Dessa forma observa-se que os 

resultados das avaliações externas são informados aos professores.  

Provavelmente, após tomarem conhecimento dos resultados das avaliações, os 

professores utilizam em suas aulas “questões bem parecidas com as das avaliações” 

(P2). Também utilizam os resultados para abordagem dos conteúdos nas turmas 

posteriores às AE: “Quando leciono para o 9º ano procuro trabalhar as habilidades que 

os alunos da turma anterior apresentaram [fraco desempenho]” (P3). O participante P5 

explica: “Busco uma aproximação aos descritores abordados nestas avaliações”. Disso 

se depreende que os resultados das avaliações são levados em conta pelos professores.  

Por outro lado, embora nas referidas reuniões fosse elaborado um plano de 

trabalho ou projeto de intervenção para sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos, 

P3 acredita ser “ineficiente para os alunos, pois as dificuldades deles não serão sanadas, 

porque quando saem os resultados eles [os alunos] já não estão mais na escola”. 

Todos os professores participantes da pesquisa consideram que as AE podem 

colaborar para a melhoria do ensino público brasileiro “se os professores trabalharem 

com os descritores” (P5), “pois, elas auxiliam na tomada de decisões relativas às 

políticas públicas educacionais, faz-nos ter uma reflexão sobre nossas práticas 

pedagógicas” (P4), e “o resultado pode ser um forte aliado no processo de planejamento 

a fim de garantir melhorias nos níveis em que a escola se enquadra” (P5). Com isso, os 

professores consideram trabalhar com os descritores e refletem sobre suas práticas 

pedagógicas a partir dos resultados das AE. 

 

3.3.4. Governo 

 

Outra subcategoria identificada nas respostas dos participantes foi governo, com 

35 repetições de palavras relacionadas a governo.  

Aqui estão alguns registros de respostas nas quais os professores fazem alguma 

menção ao governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Os participantes consideram 

que as AE são muito importantes. P5 afirmou que “assim as considero, pois retratam a 

situação real da aprendizagem em nosso país, mas não da educação como um todo”. 

Sobre a Prova Brasil, os participantes da pesquisa consideram, entre outras 

coisas, que é uma “[...] prova que o governo elabora para ver o rendimento escolar das 

escolas públicas” (P4). Eles explicaram que os resultados da Prova Brasil e do PROEB, 
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“são disponibilizados no site do MEC e em (cadernos) revistas para cada escola” (P2), 

comentaram que os resultados são divulgados “no ano seguinte à aplicação no site e 

documentos oficiais” (P3), e também “por e-mail e em torno de 7 a 8 meses após a 

aplicação das provas” (P5). Sobre o PROEB esclareceram que os resultados são 

divulgados “como na Prova Brasil” (P2 e P3). 

Embora todos os participantes da pesquisa considerassem que as avaliações 

governamentais poderiam colaborar para a melhoria do ensino público brasileiro, 

colocaram algumas dúvidas sobre o uso delas pelo governo: “mas não podem servir 

para o governo como moeda de troca. Resultados mascarados para que pareça que está 

tudo bem” (P2). Além disso, apresentaram algumas sugestões: (i) “Que os resultados 

sejam divulgados por aluno” (P2); (ii) necessita “modificar a maneira de cobrança dos 

conteúdos” (P3); (iii) “que o processo de montagem das provas fosse mais transparente 

e que houvesse mais participação dos professores da Educação Básica” (P5).  

Na Prova Brasil não são divulgados dados por aluno. Já na Provinha Brasil “A 

pontuação é aferida pelo índice de acertos do aluno na prova. Permite conhecer o 

desempenho individual dos alunos” (BRASIL, 2013, p.11). 

 

3.4. Análise e interpretação dos dados obtidos por meio das entrevistas realizadas 

com os cinco professores de Matemática participantes da pesquisa 

 

A interpretação dos dados foi realizada em dois momentos. Em primeiro lugar 

foram analisados e interpretados os dados referentes às AE e AI e, em seguida, os dados 

referentes ao baixo desempenho em Geometria. 

 

3.4.1. Avaliações externas e internas 

 

As respostas dadas pelos participantes foram organizadas em quadros que 

continham categoria, subcategoria e número de expressões, frases ou palavras. Foram 

agrupadas expressões, frases ou palavras que tinham características comuns e, a partir 

daí, dávamos a ela uma subcategoria. Posteriormente, essas subcategorias foram 

reunidas em um novo quadro, onde a união de subcategorias formavam uma categoria 

de análise. A categoria Funções das AE e a categoria Externa X Interna foram 

categorias a priori, porém, também emergiram dos dados. Logo são categorias mistas. 
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As outras categorias foram emergentes, ou seja, categorias não apriorísticas. O Quadro 

11, a seguir, mostra as categorias e subcategorias encontradas pelo pesquisador: 

 

Quadro 11. Categorias e subcategorias encontradas pelo pesquisador 

Categorias Subcategorias Número de expressões, frases ou 

palavras 

Influências das 

AE 

Papel dos professores 27 

Processos de ensino 15 

Funções das AE Retrato da escola 55 

Informar a sociedade 4 

Retrato do sistema educacional 9 

Desconhecimento 10 

Externa X 

Interna 

Interna avalia um ciclo 11 

Externa média das notas  16 

Diferentes 19 

Implicações das 

AE 

Aspecto político 21 

Aspecto social 9 

Participação familiar 7 

Retrato do ensino 20 

Aprovação automática 7 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 A seguir, é apresentada a análise de cada uma das categorias de análise. 

 

3.4.1.1.  Influências das avaliações externas 

Nas respostas dos participantes, foi possível identificar as subcategorias papel 

dos professores, com 27 repetições de expressões, frases ou palavras relacionadas ao 

papel dos professores e processos de ensino, com 15 repetições de expressões, frases ou 

palavras relacionadas a processos de ensino. Foi possível observar uma relação entre 

estas subcategorias, o que deu origem à categoria influências das AE. 

Para os participantes da pesquisa, os resultados das AE  

 

falam se o ensino está bom, se a escola está caminhando dentro do 

planejamento ou se não está. Se é preciso mudar a prática dos 

professores, se eles tão dando conta de ensinar para os alunos, o que 

têm que aprender. (P1)  

 

Mas, “(...) às vezes não trabalharmos em parceria com esse tipo de avaliação, 

então assim, às vezes os resultados também fogem disso aí, porque o aluno não está 

preparado para aquele tipo de prova” (P5). Para P1, os resultados das AE expressam o 

que o professor conseguiu trabalhar com seus alunos em sala de aula, enquanto P5 
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considera que os resultados podem não conseguir expressar isso, caso o professor não 

considere como são elaboradas as AE e, em consequência disso, o aluno não esteja 

preparado para esse tipo de prova. Com isso, os resultados das AE podem sugerir como 

o trabalho dos professores está sendo desenvolvido.  

Para P1, as avaliações influenciam o trabalho dos professores dentro de sala de 

aula 

Influencia mais mesmo quando a escola fala assim: a gente vai fazer 

avaliação, então vocês têm que preparar os alunos desde cedo para 

isso. Porque o trabalho da gente é feito em cima do planejamento da 

gente, né. Agora quando eles falam para a gente que vai ter avaliação, 

a escola inteira vai tentando alterar a aula de acordo com a avaliação. 

Tem muitas escolas que te dão uma prova parecida, uma avaliação 

para você já ir trabalhando com os meninos desde o sexto ano. (P1) 

 

Para P4, as AE como SAEB e SIMAVE foram criadas para verificar como está o 

ensino básico e o ensino médio, detectando onde os professores estão errando e o que 

precisa ser melhorado:  

 

Para ver o que precisa melhorar, ver onde que a gente está errando, (...) 

onde que a gente precisa fazer algum tipo de mudança na prática, para 

mostrar para a gente onde nosso trabalho não está bom e a gente propor 

melhorias em cima desse trabalho.  

 

Continuando, P4 afirmou que a formação dos professores é um fato que 

influenciará esses indicadores [do IDEB]. Além disso, “ele então representa o que o 

aluno está aprendendo e as condições da escola, como espaço físico, formação dos 

professores, bibliotecas, cantinas, laboratórios, essas coisas”. 

O participante P3 trouxe à tona o papel dos professores, afirmando que a 

composição dos indicadores como, por exemplo, o IDEB, depende da formação que o 

professor possui.  

 

(...) são vários indicadores que constroem o IDEB. Então eu acho que 

são esses fatores, formação de professores, qualificação de 

professores, notas de alunos em prova, avaliação do diretor e 

avaliação da pedagogia. Então são vários fatores. São construídos 

baseados também nas habilidades e competências dos alunos, e na 

estrutura física, metodológica e estrutural da escola. (P3) 

 

P4 considera também que o IDEB é positivo para a escola, para saber “o que a 

gente precisa melhorar, o que nós professores estamos errando e de certa forma o que a 
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escola está errando também”. Serve também “para que possamos parar, pensar, refletir, 

mudar a prática se necessário” (P4). Porém, para Chirinéa e Brandão (2015), mudar a 

prática será possível se as redes fornecerem a análise detalhada dos dados das 

avaliações com indicações para reverter as deficiências de ensino. Assim, as escolas 

terão como identificar o que não vai bem e agir. 

Por outro lado, o participante P1 afirmou que o resultado do IDEB tem papel 

semelhante aos do SAEB e do SIMAVE, isto é, verificar a eficiência ou não da escola, 

atribuindo uma nota para qualificá-la. Para isso, a escola deve fazer uma análise do seu 

processo de ensino: “Para ver onde a escola está e o que precisa ser melhorado. É como 

se eles tirassem uma média de tudo que eles viram que os alunos aprenderam na 

avaliação e dessem uma nota para representar a escola”. Pode-se notar uma confusão 

entre os significados de SAEB, SIMAVE e IDEB, pois além significarem coisas 

diferentes, o objetivo inicial do IDEB não é apenas fornecer uma nota que represente a 

escola.  

Corroborando com isso, P5 afirma que “é como se fosse para dar uma nota para 

cada escola, do quanto seus alunos aprenderam em média, junto com o contexto escolar. 

Assim os pais vão saber ao certo onde, em que contexto estão matriculando seus filhos” 

(P5). 

O IDEB pode ser definido e entendido como um “indicador sintético e de fácil 

compreensão; combinação de informações sobre fluxo e desempenho escolar; relaciona 

o tempo gasto pelos alunos para concluir cada nível/etapa de ensino com o desempenho 

alcançado em testes padronizados” (BRASIL, 2013, p.17).  

Este tipo de entendimento pode ser compreensível, visto que o IDEB é uma 

“referência sobre a qualidade da educação que permite comparação por UF, rede de 

ensino e escolas; possibilita monitorar o desempenho ao longo do tempo” (BRASIL, 

2013, p.17). 

  Quando os resultados forem negativos “a gente tem que parar e fazer uma 

verdadeira análise. Porque que está negativo, né? Porque por exemplo, se os alunos 

forem mal em um determinado conteúdo, porém, o professor na escola, não trabalhou 

esse conteúdo na sala? ” (P5). 

P3 mencionou a metodologia utilizada pelo professor como um ponto importante 

na composição dos índices: “acho que eles servem para verificar quais escolas e 

metodologias estão no caminho certo, quais metodologias estão dando certo, quais 

escolas estão trabalhando de maneira a atingir o aluno de modo mais eficaz”. Para P3, 
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os resultados proporcionam “(...) modificações na maneira de ensinar, na metodologia 

talvez de um ano para o outro, em longo prazo. E essas avaliações elas não têm um 

resultado imediato ou um resultado em curto prazo. Essas avaliações têm resultado em 

longo prazo”. 

Percebe-se com isso que, para os participantes, a metodologia utilizada pelo 

professor e todo o processo de ensino influencia os resultados das AE. Eles sugerem ser 

necessário que os professores se reúnam e façam uma análise para saber se estão 

ensinando os conteúdos que serão cobrados nessas avaliações, isto é, desenvolvendo 

com os alunos tudo o que faz parte da etapa escolar. Mas P3 aponta que, além do fator 

metodológico, “o fator escola também influencia. A escola está sendo atrativa para o 

aluno? Então são vários fatores”.  

Por outro lado, P2 argumenta que “todo mundo que está na escola, hoje, passa 

por um processo de aprendizado sobre o que você tem que fazer, como você tem que se 

portar em sala de aula, como você tem que se relacionar com os alunos”. E discorda das 

AE, afirmando que “se fosse a avaliação com mais algum processo, seria mais 

interessante. Sem contar no gasto que fazer essas avaliações causam, entendeu, é muito 

dinheiro (...) acho muito raso pegar toda a vida do menino e jogar numa única avaliação, 

entendeu?”. P2 afirma ainda não ser necessário AE para o Ensino Médio, pois já existe 

o ENEM e “as provas do ENEM são muito mais bem montadas, pelo menos no caso da 

matemática que são as que eu conheço”. 

 

3.4.1.2.  Funções das avaliações externas 

Também foi possível identificar, nas respostas dos participantes, as 

subcategorias retrato da escola, com 55 repetições de expressões, frases ou palavras 

afins; informar a sociedade, com 4 repetições de expressões, frases ou palavras afins; 

retrato do sistema educacional, com 9 repetições de expressões, frases ou palavras 

afins; e desconhecimento sobre as AE, com 10 repetições de expressões, frases ou 

palavras afins. Foi possível observar uma relação entre essas subcategorias, o que deu 

origem à categoria funções das avaliações externas. 

P1 afirma que, apesar de não ter muito contato com as AE,  

 

(...) elas são positivas para a escola. Acho que elas têm que continuar, 

porque olhando para os resultados, se a escola colher um resultado 

ruim, é sinal que deve melhorar, agora se tiver bom, deve continuar a 

ser feito um bom trabalho para o resultado continuar bom.  



113 
 

Ainda para P1, o IDEB tem papel de verificar a eficiência ou não da escola, 

servindo também como nota para classificá-la: “essa nota é que vai classificar a escola. 

Isto é, quanto maior for o IDEB, melhor será considerado o ensino nessa escola, 

significando que os alunos estão conseguindo aprender mais”. E para o participante P4, 

 

O IDEB é o índice de desenvolvimento da educação. Ele expressa o 

conjunto da escola com os alunos. Por exemplo, se os meninos estão 

aprendendo, eles vão fazer uma boa avaliação. Aí, juntando com os 

questionários preenchidos pelos professores e pela direção, cada um 

recebe como se fosse um peso e é calculado o IDEB. 

 

Assim, para P4, esses indicadores têm como função expressar o conjunto dos 

professores com os alunos, ou seja, os dados representam o desenvolvimento da 

educação, permitindo fazer um retrato da escola. Neste sentido, P4 esclarece que “o 

IDEB da escola não depende só dos alunos, depende também da condição da escola, 

(...), ou seja, eles servem para dizer se a escola está bem, ou se não está”.   

“Eles levam tudo em consideração, e a partir daí é que é feito o cálculo e sai a 

média, o índice de cada escola”, afirma P5, ou seja, o índice representará a escola. 

O participante P1 considera que “o objetivo das AE em si nem seria colaborar 

nem contribuir para melhoria do ensino, mas sim verificar como que está sendo o ensino 

nas escolas (...), mas, por exemplo, se usássemos as questões da prova na sala, poderia 

ser um jeito de contribuir”. Porém, mais do que apenas verificar como está o ensino nas 

escolas, para Blasis et al. (2013), é preciso deixar claro que as AE têm “claro um 

compromisso com os resultados da educação e fornecer (em) parâmetros objetivos para 

o debate sobre a melhoria da qualidade no ensino” (p.3). 

Na fala dos participantes foi possível perceber que eles consideram que as 

avaliações servem para informar a sociedade sobre o sistema educativo: “São de certa 

forma para mostrar para os pais que está sendo feito algum trabalho na escola (...), se o 

ensino está melhorando. Então tem o papel, de certa forma, de informar a sociedade” 

(P2). 

No entanto, P2 afirma que “fica meio no dito ou não dito. Porque quem informa 

a sociedade sobre isso é a própria escola, na reunião que acontece na escola, e os pais 

nunca vêm a essa reunião”.  

Porém, não é apenas a escola que informa. Os resultados podem ser encontrados 

acessando-se “os boletins e os materiais disponibilizados nos sites: no caso da Prova 

Brasil, sites do MEC / Inep” (BRASIL, 2013, p.24). No caso do SIMAVE, os dados 
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também estão disponíveis no site. 

Sobre o motivo que levou o governo a criar as AE, como o SAEB e o SIMAVE, 

P3 acredita que “o governo criou essas avaliações para avaliar o sistema educacional. 

Como está o sistema educacional baseado nos resultados dos alunos nessas avaliações e 

nos questionários que eles respondem”; e conclui: “então, as avaliações do SAEB e 

SIMAVE são avaliações que o governo criou para avaliar o sistema educacional e não 

avaliar os alunos em si, separadamente. Nota-se, com isso, que os participantes 

consideraram também que as AE servem para ser um retrato do sistema educacional. 

Nesse sentido, Chirinéa e Brandão (2015) confirmam que as AE “não têm a finalidade 

de mostrar o que aprendeu cada um dos estudantes, mas apresentar as médias para cada 

estado, região e para o país como um todo” (p.463). 

Segundo P5 os resultados das AE servem para  

 

O[s] governo[s] federal e o estadual terem respostas de como está a 

educação no Brasil e no estado e [saberem]se os investimentos que 

são feitos na educação estão dando algum retorno ou não. Se os 

nossos alunos estão aprendendo ou não, se a escola está dando certo 

ou se está fracassando. (P5) 

 

Com isso, “serviriam para ser um apoio, uma resposta para o governo ver, de 

fato, como se encontra a realidade da educação dos nossos alunos, para que possam ter 

respostas sobre a educação como um todo” (P5). 

Na opinião de P5, o governo criou essas avaliações para obter dados sobre a 

educação que está sendo oferecida, e avaliar se os investimentos feitos na área 

educacional estão dando algum retorno. 

P3 considera que  

 

os resultados das AE expressam como anda a educação do Brasil. 

Apesar de esses resultados serem segmentados, eles [o governo] têm 

resultado por escola, do município, do estado e do país, eles expressam, 

eles mostram, como a educação anda, e como a educação no Brasil está 

de uma maneira geral. 

 

Em algumas respostas dadas pelos participantes, foi possível identificar que eles 

tinham certo desconhecimento relacionado às AE. P1 afirmou não saber como essas 

avaliações são construídas. Ele afirmou desconhecer por não estar atuando no 9° ano: 
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Então Roberto, eu estou meio por fora disso. Como não dou aula no 9° 

ano, algumas dessas coisas eu não sei, viu. Porque o professor do 9°, 

eu sei que recebe instrução de como vai acontecer as avaliações, como 

ele deve trabalhar com os meninos, que tipo de questões que vão vir, 

essas coisas. Então, eu não sei te dizer quem constrói. (P1) 

 

P1 afirmou acreditar “que [as AE] possam ser [construídas] por professores 

doutores como acontece no ENEM. Eles se reúnem em uma universidade escolhida pelo 

governo, ficam incomunicáveis e elaboram essas questões”. Além disso, para este 

participante, os professores “devem fazer muitas de uma vez para ter um banco de 

questões. Assim, quando precisar ser montada uma prova, é só consultar esse banco e 

pegar as questões do jeito que eles querem. Eu acho que deve ser assim, mas não tenho 

certeza viu” (P1). 

P5 também afirmou não saber de que forma essas avaliações são construídas, 

mas imagina que um grupo de professores se reúne e constrói essas avaliações:  

 
Imagino eu, porque também não sei que deve ser. Sei lá, um grupo de 

professores. Devem se organizar para poder fazer a construção. Agora, 

como, onde, quando, de que forma, o processo em si eu não sei. Sei 

que são professores de Matemática, mas como eles fazem esse 

processo eu não sei. Não sei como elas são montadas, como elas são 

feitas. 

 

Por outro lado, P3, afirmou o seguinte: 

 
Eu já vi que eles montam um edital. Parece que o governo federal 

monta um edital para as pessoas que querem avaliar e construir 

questões. Então as pessoas do Brasil inteiro constroem questões e 

mandam para um banco nacional de questões. Eu não sei se é 

realmente assim, mas parece que eu já vi alguns editais que eles 

publicam para professores que queiram participar. 

 

P5 afirmou saber com mais propriedade sobre a aplicação. “Sei mais da 

aplicação, só isso. Como são elaboradas, montadas não sei”. 

Nesse sentido, vale lembrar que as questões das AE são elaboradas por 

especialistas, a partir das habilidades descritas nas matrizes de referência, e forma-se um 

banco de questões, de onde são selecionados os itens a serem pré-testados. No nível 

federal, essa elaboração fica a cargo do INEP e, no nível estadual, são contratados 

institutos que fazem a elaboração e a correção das avaliações. 

 

3.4.1.3.  Avaliações externas X avaliações internas 

Nas respostas dos participantes, foi possível identificar as subcategorias interna 
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avalia um ciclo, com 11 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas; externa 

média das notas, com 16 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas; e 

diferentes, com 19 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas. Foi possível 

observar uma relação entre estas subcategorias, o que deu origem à categoria avaliações 

externas X avaliações internas. 

Para P2, a avaliação em sala de aula é elaborada levando-se em conta as 

especificidades das turmas, já nas AE, isso não acontece: 

 
(...) as nossas provas são muito mais específicas em cima do nosso 

trabalho do que essas avaliações que tentam englobar o estado inteiro, 

o país inteiro, por exemplo. É mais uma coisa que entra no ponto da 

forma como essas provas são feitas né, da forma como elas são 

montadas (P2). 

 

E continua: “então a avaliação é para a gente, não é para o aluno. Ninguém 

nunca entende isso na verdade. Às vezes a gente fica até chateado, porque a gente tem 

todo esse trabalho e não tem o reconhecimento por eles, sabe” (P2). Nesse sentido, P2 

considera que muitos professores ainda não compreenderam que a avaliação serve para 

eles e não para os alunos. Para ele, a diferença entre as avaliações  

 

É que a gente não vai medir as partes do conteúdo que o aluno 

aprendeu. A gente vai medir o que ele conseguiu absorver em cima do 

que a gente criou com eles durante aquele bimestre, numa média com 

todas as turmas que a gente tem. Então é um processo muito mais 

complexo e do meu ponto de vista muito mais bem feito do que essas 

avaliações [externas] (P2).  

 

Assim, pode-se perceber que P2 considera também que o processo de avaliar as 

turmas, comparando-as umas com as outras, é muito mais complexo do que o trabalho 

realizado pelas avaliações externas. 

O participante P3 considera que há muitas diferenças entre as AE e as AI, pois 

são construídas de modo diferente, porque têm propósitos diferentes, e explica:  

 

[...] porque as avaliações que a gente usa na escola, a gente tem um 

tempo real para sanar [dúvidas]. Se por exemplo, eu der um mini teste 

ou der uma prova e verificar que esse aluno não foi bem, eu tenho como 

retomar [...] tem como eu voltar no conteúdo, tem como eu numa 

próxima matéria, verificar se tem como eu encaixar aquele conteúdo. 

Com o aluno em sala, eu tenho tempo, de em tempo real, fazer essa 

intervenção. 
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Nesse sentido, P2 afirma que  

 

Às vezes, pela falta de tempo, a gente tem que escolher um 

determinado conteúdo que a gente acha que vai ser mais importante 

para a vida do aluno, em detrimento de outro, porque diferente da 

prova que elimina candidato, nosso trabalho, na verdade, é prover ao 

aluno maneiras justas de ser avaliado. Por isso que tem outras formas 

de avaliação no bimestre, para medir o conhecimento dele e ver como 

a gente vai trabalhar. (P2) 

 

Ele considera que as AI não são para escolher candidatos a um posto, mas sim 

para medir o conhecimento dos alunos para que o professor saiba como seguirá com seu 

trabalho em sala. 

Para P3, no caso das “AE não tem como fazer intervenção. Não dá porque 

justamente ela avalia o sistema e não o aluno né”. Ele explica que quando aplica uma 

prova, corrige-a em sala de aula, mostrando para os alunos e apontando os erros e as 

causas. Depois avalia de novo para verificar se o erro continua. P3 afirma que elas são 

muito diferentes em diversos aspectos: 

 
Já nas avaliações externas, não tem tempo para fazer intervenção, 

porque a avaliação, ela não avalia o aluno, ela avalia o sistema. Então 

avaliando o sistema, por exemplo, o aluno do 9° ano hoje faz uma AE, 

o resultado só vem no ano que vem. Então, não tem como eu fazer 

uma intervenção com esse aluno. Ele vai estar em outra escola no caso 

daqui, que só tem até o ensino fundamental. Então um aluno do 9°  

ano que fez a prova o ano passado, o resultado vem esse ano, 

possivelmente, e ele já vai estar em outra escola. Então é uma 

avaliação do sistema. (P3) 

 

Com isso, os participantes deixam implícito que as AI se referem ao processo de 

ensino-aprendizagem de determinado conteúdo, enquanto as AE não se referem ao 

processo de ensino-aprendizagem de certo conteúdo, mas à aprendizagem que de fato 

ocorreu, pois não mais haverá retorno ou revisão do assunto. Os resultados servirão para 

novas turmas.  

Assim, os participantes da pesquisa parecem concordar com Viana (2009a), 

quando assumem que a avaliação escolar tem sob sua responsabilidade diferentes 

funções. Nesse sentido, os participantes parecem compreender a função diagnóstica da 

avaliação, que segundo Viana (2002), quando bem conduzida, permite que se revelem 

avanços, retrocessos, dificuldades, facilidades, possíveis causas ou natureza dos 

sucessos e insucessos na obtenção dos objetivos propostos, podendo auxiliar na função 
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projetiva da avaliação. Isto é, decidir o passo seguinte a ser dado: avançar ou 

elaborar/proporcionar novas atividades que possibilitem a aprendizagem, adaptar o seu 

processo didático aos progressos e necessidades de aprendizagem do aluno. Com isso, 

pode “determina [r] em que nível o aluno se encontra, para o ponto de partida do 

ensino” (FERREIRA, 2002, p.32). 

P1 também considera que as AE são diferentes das AI, pois no caso destas, se 

avalia o que está sendo ensinado, e nas AE, o que foi ou deveria ter sido ensinado. Ele 

disse:  

(...) nem sempre o que eles pedem está no nível do que o professor 

está desenvolvendo na sala. Como a avaliação não acontece no fim do 

ano, pode ter algumas matérias que a gente nem ensinou, ou os alunos 

nem pegaram direito, mas que já estão sendo cobradas nessas 

avaliações. Aí os meninos não vão conseguir fazer de jeito nenhum. 

(P1) 

 

Além disso, foi possível identificar também que os participantes da pesquisa 

consideram que, em alguma etapa do processo de realização das AE, são feitas médias 

das notas dos alunos, conforme P1. 

 
Eu acho que eles fazem uma média das notas dos alunos, com algum 

tipo de peso. Por exemplo, as questões mais difíceis valem mais e as 

mais fáceis valem menos. Então se aqui na escola, por exemplo, os 

meninos acertarem mais das difíceis, o IDEB nosso vai ser muito 

bom. Se eles acertarem a mesma quantidade, só que de questões mais 

fáceis, aí acho que o IDEB da escola cai um pouco. Porque é como se 

os alunos da escola tivessem conseguindo fazer só o básico mesmo 

sabe. (P1) 

 

Nesse direcionamento, P4 afirma que o IDEB é calculado “tirando uma média 

dos alunos e das condições da escola e dos alunos” (P4). 

Por outro lado, embora P5 afirme desconhecer como são construídos os 

indicadores, considera que têm como base as AE e o contexto socioeconômico cultural 

da escola e dos alunos. 

Sei que é construído através das avaliações assim, mas a maneira que 

se organiza e tal não sei. Mas eu sei que leva em conta condições da 

escola condições socioeconômicas, racial, social, tudo isso.  Número 

de alunos da escola, tudo isso tem a ver, pesa no cálculo. (P5) 

 

O participante P1comentou que, no fundo, o professor é que é avaliado, pois 

“muitas vezes o professor trabalhou o conteúdo, mas o aluno não estudou em casa, fora 

da escola, então não vai conseguir ir bem nessas avaliações”.  Porém, depreende-se que 
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ele considera a prova como único meio de avaliação e, nesse sentido, concorda com as 

AE: “o sistema que a gente conhece de avaliar é prova. A gente acha difícil avaliar o 

aluno de outra forma que não seja prova, então imagine o governo. Como que ele vai 

avaliar esse tanto de menino? (P1).  

Para P1, as AE e AI são um pouco diferentes. Pois o formato das questões é 

diferente do formato das questões que trabalham em sala de aula. “Pode ser que o aluno 

saiba o assunto, mas na hora de fazer o exercício [AE], no formato que eles colocam, 

como problemas, ele não consiga resolver e chegar na resposta (...) acho que não reflete 

o que os alunos estão aprendendo” (P1). 

Continuando, P1 avalia que as AE contêm sempre questões fechadas, diferentes 

do tipo de questões que usa em sala de aula, “vem na forma de resolução de problemas. 

A intenção é que os alunos usem o raciocínio lógico para resolver as questões, usando 

tudo que eles aprenderam desde que entraram na escola” (P1). 

Corroborando com isso, P5 afirma que 

 

As nossas avaliações são em cima dos conteúdos que a gente trabalha 

em sala, enquanto as avaliações externas, eu já as vejo, mais em cima 

de situações problemas. Ou seja, tentando ver se o aluno sabe de fato 

trabalhar com a Matemática, se ele sabe usar da Matemática para 

assim, se sobressair em diferentes situações. Acho que esse é o 

objetivo maior dessas provas aí. Enquanto o nosso, que também 

deveria ser assim não é. (P5) 

 

Isto também é confirmado por P4, ao considerar que as questões das AE 

“diferenciam um pouco, porque nessas avaliações eles cobram um pouco mais de 

raciocínio. Questões mais lógicas e não do conteúdo direto como nós fazemos quando 

vamos dar prova para os meninos. Eu acho que difere nisso”. Para este participante, as 

AE exigem dos alunos “um raciocínio mais apurado. Eles têm que lembrar tudo que 

estudaram desde quando entraram na escola para poder resolver os problemas que vem 

nas provas” (P4). Nesse direcionamento, P1 considera que as AE “geralmente vêm mais 

no sentido de resolver problemas”. Servem para  

 

(...) saber se o professor está conseguindo fazer o aluno pensar além 

dos exercícios de sala. Porque se ele consegue resolver as questões 

dessas avaliações, é porque ele está conseguindo colocar em prática, 

aplicar nos problemas aquilo que o professor ensinou dentro de sala de 

aula. Se fosse da mesma maneira da avaliação do professor, aí não ia 

fazer sentido ter outra prova né. (P1) 
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Para os participantes da pesquisa, as avaliações realizadas em sala de aula se 

concentram nos conteúdos desenvolvidos num determinado período do espaço escolar, 

enquanto nas AE, o objetivo das questões é compreender se os alunos sabem fazer uso 

da Matemática desenvolvida num ciclo escolar completo para resolver problemas em 

diferentes situações, que vêm em forma de questões fechadas, diferentes daquelas 

formuladas em sala de aula. 

De fato, devemos considerar a  

 

(...) a resolução de problemas como eixo norteador da atividade 

Matemática. A resolução de problemas possibilita o desenvolvimento 

de capacidades tais como: observação, estabelecimento de relações, 

comunicação (diferentes linguagens), argumentação e validação de 

processos, além de estimular formas de raciocínio como intuição, 

dedução e estimativa. Essa opção traz implícita a convicção de que o 

conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm 

situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver 

estratégias de resolução. (BRASIL, 2011, p.129) 

 

Porém, “a opção pela resolução de problemas significativos que norteia as 

matrizes de referência de matemática não exclui a possibilidade de proposição de alguns 

itens com o objetivo de avaliar se o aluno domina determinadas técnicas” (BRASIL, 

2011, p.129). 

P2 parece confundir avaliação com IDEB, ao afirmar: “o que acontece, é que 

nossa prova vai ser diferente do jeito que ela é montada no IDEB”. Ele explica que as 

AE “diferem por um motivo muito simples: nós montamos as provas para os nossos 

alunos de acordo com o trabalho que nós conseguimos ter com eles em relação a todas 

as nossas turmas” (P2). Assim, P2 leva em conta as especificidades de suas turmas, o 

que não pode ocorrer nas AE. Além disso, para este participante, uma diferença 

importante é “basicamente a convivência, está certo? (...) cada turma que a gente dá aula 

é diferente, todo mundo sabe disso”. 

 

3.4.1.4.  Implicações das avaliações externas 

Nas respostas dos participantes também foi possível identificar as subcategorias 

Aspecto político, com 21 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas, 

Aspecto social, com 9 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas, 

Participação familiar, com 7 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas, 

Retrato do ensino, com 20 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas; e 
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Aprovação automática, com 7 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas. 

Foi possível observar uma relação entre estas subcategorias, o que deu origem à 

categoria Implicações das avaliações externas. 

Alguns aspectos relacionados a questões políticas foram identificados na fala 

dos participantes, principalmente por P2, ao afirmar que o IDEB “deixou de ser uma 

coisa importante para ser um número. Um número para a política. Porque o que a gente 

vê hoje é uma forma de maquiar esse registro”. P2 declarou também que seu: “problema 

com o indicador do IDEB é que ele virou um número político e deixou de servir para 

aquilo que ele realmente foi criado, que é mostrar para a gente como nossa educação 

está” (P2).  

Nesse direcionamento Chirinéa e Brandão (2015) afirmam que  

 

O IDEB funciona como uma espécie de quase mercado educacional, 

na medida em que se insere hoje como parâmetro de qualidade na área 

educacional, ao eleger e diferenciar escolas e sistemas de ensino, 

promovendo inclusive a competição entre as escolas. Isso ocorre 

porque, após a divulgação de seus dados pela mídia e pelos órgãos 

oficiais, elege-se a melhor escola, assim como a pior, funcionando, 

portanto, como um marketing educacional. (p. 478) 

 

 

Em seguida, P2 afirmou não ter gostado das últimas avaliações externas, mas 

considera que elas não são ruins:  

 

Não quer dizer que as avaliações do governo, embora as últimas eu não 

tenha gostado, sejam ruins (...). Eu tenho um espaço amostral muito 

menor do que o governo. Quantos alunos o estado tem, por exemplo, 

para aplicar uma avaliação?  

 

Este participante se refere às AE como “avaliações do governo”, e afirma que 

realizar ou não essas avaliações não é uma opção: “eles [alunos] não levam as 

avaliações do governo a sério, porque na verdade é uma prova que é outorgada. No final 

das contas a gente sabe que todo mundo é obrigado a fazer, não tem escolha. (P2)”.  

P2 concorda com as escolas privadas quando discordam da progressão 

automática e critica o governo no que se refere a gastos com material escolar, sinal de 

internet, manutenção de laboratórios, etc. Para P2, há escassez de tudo:  

 

É interessante, porque quando a gente vai, vou pegar um exemplo de 

uma escola particular: nessas escolas, você vê que eles têm um 

trabalho diferenciado com os alunos, que eles conseguem. Mas, para 
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eles terem esse trabalho também, eles tiveram que ir contra muita 

coisa que o governo prega, inclusive gastos. (P2) 

 

Além disso, ignorando que quem aplica as provas das AE não é quem as 

elaborou, afirma que: “a escola sabe muito mais do que os alunos precisam, do que a 

pessoa [aplicador da prova] que vem aqui de vez em quando ou que nunca veio, ou que 

fez uma pesquisa isolada” (P2). Na opinião de P2, as AE são elaboradas da seguinte 

forma: “o governo monta uma comissão de professores, de todos os níveis, de todos os 

lugares. Quem for formado em matemática e for escolhido por eles pode ir”.  

Para P2 “a comissão elabora os itens, que são colocados num banco de dados e 

podem ser acessados depois pelo governo. As questões são separadas por categorias, 

porque assim fica fácil montar várias provas diferentes com o mesmo grau de 

dificuldade”. 

Este participante responsabiliza os pais e o governo pela falta de campanhas para 

esclarecimento acerca das AE: 

 

Com a desinformação [dos resultados] das avaliações, os pais não se 

importam geralmente em ver, ou, quando se importam, perdem a data 

[reunião de divulgação na escola]. O governo não faz uma campanha 

para mostrar que isso é importante, o que deveria ser feito desde o 

início, já que é um gasto para a sociedade essa avaliação. (P2) 

 

O participante P5 considera que até mesmo os professores desconhecem o que 

ocorre dentro da escola, na sala de aula do colega.  Pondera que o mesmo ocorre com 

nas superintendências de ensino, nos estados e no Brasil, que todos se encontram 

isolados uns dos outros:  

 

[...] Há distância até dentro da escola, os professores não trabalham uma 

única linguagem, (...) às vezes eu estou trabalhando no mesmo ano e 

série que você, e não sei em que conteúdo você está, como você está 

desenvolvendo [...] Ora, se na escola já se tem uma distância, imagine o 

governo do estado, a dimensão que é nosso estado, o nosso país, como é 

que os governos vão saber assim, a realidade de fato de cada 

superintendência de ensino, para preparar uma prova, que fosse mais 

voltada ali, para dentro das escolas, assim como são as nossas. Então, 

assim, dificulta bastante. (P5) 

 

Na concepção de P5, as AE podem ser interessantes para o governo. “Para a 

escola? Para a escola eu não vejo tão positiva. Para o governo pode ser que sim. (...) o 

governo pode tratar o sucesso ou o fracasso da qualidade de ensino como um todo”(P5). 
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Quanto aos recursos destinados à educação, P3 considera que podem ser mal 

distribuídos ou que não são bem administrados: “O problema é que falta recurso, né, ou 

o recurso não é bem administrado? Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que não 

falta dinheiro para a educação, falta é competência para distribuir, para fazer essa 

distribuição de maneira eficiente”. 

Quando adentrou na discussão do que significa o IDEB ser alto ou baixo para a 

escola, P3 declarou acreditar “que a escola que tem baixo IDEB deve ter algum 

problema, porque a frequência do aluno influencia na nota. Então o fator social deve 

influenciar nisso”.  

P3 também considera que o fato de “o IDEB ser baixo nem sempre reflete só o 

papel da escola, e sim o papel da sociedade. O IDEB tem vários aspectos que 

influenciam, e não só o aspecto metodológico. Ele vai variar muito de acordo com o 

contexto social que a escola está inserida”. 

O participante P4 concorda que o IDEB não depende só dos alunos: 

 

(...) acho que não depende só dos alunos. Se fosse como antigamente, 

que só o pessoal do bairro estudava, tinham condições melhores, acho 

que o resultado do nosso IDEB também ia ser muito melhor. Eu acho 

que classe social também faz diferença. Aqui na nossa escola, por 

exemplo, como você está vendo. Era bom, quando começou a misturar 

muito, foi diminuindo porque a condição social dos alunos também é 

levada em conta para calcular. E às vezes a escola não entende isso, 

acha que a culpa e só do professor de Matemática ou de Português. 

(P4) 

 

P4 considera que o IDEB da escola pesquisada pode ter diminuído devido à 

mudança na classe social que a frequenta, e que isto seria um fator importante para o 

cálculo desse índice. Segundo P4, a escola não entende a mudança e atribui o resultado 

apenas aos professores.  

Nesse sentido, ao descrever como esses indicadores são construídos, referindo-se 

ao IDEB, P5 afirmou: “é construído através das avaliações, mas a maneira que se 

organiza e tal, não sei. Mas eu sei que leva em conta condições da escola, condições 

socioeconômicas, racial, social, tudo isso” (P5). O participante afirmou também que 

esse indicador é construindo tendo como base os dados das avaliações externas, e o 

contexto socioeconômico cultural, mas afirmou não saber sobre a maneira como são 

organizados. 

Nota-se uma confusão do que seria o IDEB e o que seriam as AE, pois esse 
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indicador leva em conta apenas o fluxo escolar e as médias de desempenho dos alunos 

nas avaliações. Nesse sentido, “quanto melhor o desempenho dos alunos nos testes e 

maior a taxa de aprovação, mais elevado será o IDEB. Para melhorar o IDEB, as redes 

de ensino e as escolas têm que trabalhar nas duas dimensões do indicador, 

simultaneamente (BRASIL, 2013, p.18). 

A falta ou necessidade da participação familiar esteve presente nas falas dos 

participantes. Por exemplo, P2 afirmou que apesar da proposta informar os resultados à 

sociedade, às vezes isso não acontece, pois 

 

Pelo menos uma grande parte das escolas em que já trabalhei a gente 

sempre teve uma presença muito pequena de pais. E os pais que mais 

aparecem são os pais que mais se preocupam com seus filhos, são 

aqueles que já vêm à escola e perguntam [pelos filhos]. Então eles não 

precisariam dessa avaliação para entender o que está acontecendo. 

(P2) 

 

O participante P2 concorda que está faltando acompanhamento familiar e um 

pouco mais de dedicação dos alunos:  

 

“Mas é claro que o aluno vai terminar [os estudos], porque ele não tem 

esforço, ele não precisa trabalhar [se esforçar] para isso nem o mínimo. 

Porque a gente não está falando de dar para o menino um serviço braçal, 

isso não existe. A gente está falando de fazer o mínimo e ter um 

acompanhamento da família. (P2) 

 

O participante P3 considera que a falta do aluno à escola fará com que ele seja 

reprovado, influenciando o resultado do IDEB, e que isso pode ser culpa da família: 

“Porque que o aluno falta? Onde está o papel da família? Ele falta porque a família não 

está lá no horário da aula para mandar ele para a aula?” (P3) 

O retrato do ensino foi identificado na resposta dos participantes. Para o 

participante P1,  

 

o governo criou essas provas para qualificar o ensino. Ver em que nível 

que está o ensino, em que nível os alunos se encontram. Também para 

avaliar o professor (...), pois a nota do aluno reflete muito aquilo que o 

professor está passando dentro de sala de aula. (P1)  

 

Responsabilizar o trabalho do professor pode não fazer sentido, pois 
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Mesmo que tenha sido detectado que os alunos de determinada série 

tiveram um rendimento abaixo da crítica, não se pode inferir que o 

professor daquele ano seja incompetente. Isso porque o desempenho 

ruim de um estudante reflete o trabalho de todos os docentes que antes 

trabalharam com ele. O professor é apenas um elemento de uma 

cadeia muito maior. (DANNEMANN et al., 2011, p.135) 

 

O participante P1considera que os resultados das AE expressam“(...) a qualidade 

da escola e de seus alunos, também, né. Eles falam se o ensino está bom, se a escola está 

caminhando dentro do planejamento ou se não está. Se é preciso mudar a prática dos 

professores” (P1). P1 considera que esses resultados servem para expressar a qualidade 

da escola e dos alunos.  

Neste sentido, P4 também afirma que 

 

(...) elas [AE] expressam que se o resultado não está bom, então é 

porque alguma coisa tem que melhorar. Então essas avaliações 

expressam o que está acontecendo na escola e com os alunos. Que 

pontos estão falhos, precisam ser melhorados, que pontos estão bons. 

Se a escola como um todo está funcionando direitinho. Acho que é 

isso que os resultados expressam. (P4) 

 

P4 acrescenta que “essas provas do governo foram criadas para ver como está o 

ensino mesmo. O ensino básico de 1ª a 8ª série e o ensino médio, até o terceiro ano, 

também”. 

O participante P5 também concorda que os resultados expressam a realidade, ou 

que deveriam expressá-la: “Uai, de fato, [mostra] como está a realidade do nosso aluno. 

Mas assim, será que de fato mostra como está a realidade dos alunos? Porque assim, a 

gente tem que parar e pensar também” (P5). 

P2 afirma que as AE “são sim, para medir o desempenho dos alunos tanto no 

ensino fundamental quanto no médio. Teoricamente elas são para medir o 

desenvolvimento dos alunos, o que eles conseguiram absorver do conteúdo”. Porém 

ressalta que elas “(...) refletem apenas em parte tudo que nós trabalhamos com eles 

[alunos] dentro da sala”. Este participante considera também que o governo criou um 

sistema de aprovação automática
34

 para “maquiar o IDEB. Porque aí eu posso dizer que 

meu IDEB é tanto [alto], porque não tem nenhum aluno que reprova, e esse é um 

                                                 
34

 Aprovação automática é não reprovar o aluno e, não havendo reprovação, a escola terá nota alta. 

Quando se somar a nota da avaliação do aluno com a média de aprovação da escola, obter-se-á um 

número maior do que seria se o aluno não houvesse sido aprovado automaticamente (na escola). 
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critério importante no IDEB, o número de alunos que concluem a série” (P2). E explica: 

 

Alguns critérios de aprovação que tem hoje estão levando a gente para 

um processo de aprovação automática. Pelo menos algumas escolas 

ainda se recusam a adotá-lo completamente, mas a gente vê que existe 

coerção para que isso seja feito. A gente sabe que é errado, mas não 

consegue fazer nada (P2). 

 

Para o participante P2, o índice de aprovação da escola influencia o IDEB:  

 

Pelo que eu sei, ele leva em consideração várias partes da escola. As 

próprias avaliações do SIMAVE entram no IDEB, o nível de aprovação 

nas escolas e o nível de quantidade de alunos que terminam. [...] Se eu 

me lembro bem, o IDEB é montado em cima disso. E não é claro, pelo 

menos para mim, porque eu nunca acho no site do Governo de Minas, 

porque cada estado mede o seu IDEB, não é? Se eu não me engano. 

Nunca achei no site do Governo de Minas qual é o peso para essas 

notas, ou se todas elas têm um peso igual, o que deixa muitas dúvidas 

sobre os critérios de avaliação, para formar esses índices. 

 

O participante P2 parece confundir o SAEB com o SIMAVE, ao mencionar que 

cada estado calcula o seu IDEB. Isto não é verdade, pois embora cada estado ou escola 

tenha o seu índice, ele não depende do SIMAVE, mas leva em conta “as notas da Prova 

Brasil/SAEB, com as taxas de aprovação” (BRASIL, 2010, p.127). 

O próximo tópico se refere às considerações dos participantes da pesquisa a 

respeito do baixo desempenho da escola em Geometria na avaliação municipal. 

 

3.4.2. Baixo desempenho em Geometria 

 

Inicialmente, as respostas dadas pelos participantes com relação ao baixo 

desempenho em Geometria foram agrupadas por expressões, frases ou palavras que 

tinham características comuns. Estas palavras formaram subcategorias. Posteriormente, 

as subcategorias foram reunidas em um novo quadro, onde a união de algumas delas 

formou categorias de análise. Todas as categorias encontradas foram emergentes, ou 

seja, categorias não apriorísticas. Isso se deveu ao fato de o tema Geometria ter 

aparecido durante a realização do trabalho. O Quadro 12, a seguir, mostra as categorias 

e subcategorias encontradas pelo pesquisador: 
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Quadro 12. Categorização das explicações dadas pelos professores participantes da 

pesquisa para o baixo desempenho em geometria na avaliação diagnóstica municipal 

 

Categorias Subcategorias Número de expressões, 

frases ou palavras 

Causas do baixo 

desempenho 

Falta de tempo 23 

Política 4 

Álgebra em detrimento da 

Geometria 

5 

Papel do professor 30 

Sugestões de melhoria 

Trabalho manipulativo 23 

Mudança nos anos iniciais 23 

Coordenação de área 11 

Separar Álgebra e Geometria 12 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

3.4.2.1.Causas do baixo desempenho 

Foi possível identificar, nas respostas dos participantes, as subcategorias: Falta 

de tempo, com 23 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas; Política, com 

4 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas; Álgebra em detrimento da 

Geometria, com 5 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas; e Papel do 

professor, com 30 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas. Foi possível 

observar também uma relação entre estas subcategorias, o que deu origem à categoria 

Causas do baixo desempenho. 

As respostas dos participantes apontam ser a falta de tempo uma das principais 

causas de não abordarem a Geometria em sala de aula. Segundo P1, além do fator 

tempo, que vem se agravando, há o problema da indisciplina, que compromete ainda 

mais a aprendizagem desse conteúdo: 

 

Além de tudo o conteúdo é muito grande, muito extenso, e com a 

indisciplina que está na sala, você consegue desenvolver o conteúdo 

menos ainda. Antes a geometria já ficava para o final, agora com mais 

esse fator está ficando mais ainda [...] se o tempo para trabalhar era 

pouco, agora está ficando pior. Você tenta explicar, os meninos não 

prestam atenção, não aprendem, você gasta mais tempo e acaba que 

nem consegue dar o conteúdo todo do ano. Acaba que a gente gasta 

muito tempo com outras coisas em sala de aula e isso vai atrasando 

mais ainda a matéria do ano todo. (P1) 

 

Contudo, segundo Viana (2010, p.7) “a exposição dificilmente promove 

aprendizagem. Esta é bastante complexa para ocorrer num tempo curto, a partir de uma 
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cópia ou audição, sem oportunidade para reflexão e experimentação”. 

Para Lorenzato (1995) o insucesso no ensino da Geometria decorre de vários 

fatores como, por exemplo, falta de interesse por parte dos alunos; priorização de outros 

conteúdos matemáticos, ou até mesmo por ser um dos últimos tópicos a serem 

ensinados pelos professores.  

Concordando, P3 considera que o problema é que o conteúdo é deixado para o 

final do ano e acaba não sobrando tempo para abordá-lo: 

 

[...] no sétimo, oitavo ano, Círculo e Circunferência ficam muito para o 

final, geralmente no oitavo ano não dá tempo de trabalhar, quando vai 

para o nono ano é outro professor, que já começa a matéria do nono 

ano, que é potência, radical. (P3) 

 

Porém, o participante P4, considerando que isto ocorre, explica:  

 

quando começo o ano sempre tento resgatar um pouquinho da 

Geometria do ano anterior, justamente por causa disso [...] a Geometria 

quase sempre, a gente deixa para trabalhar no final do ano. E ela 

aparece em várias matérias, como por exemplo, no estudo de ângulos, 

que você pode trabalhar Geometria. Eu acho que é uma matéria que fica 

defasada mesmo, porque a gente deixa para fazer no final do ano, e às 

vezes nem dá tanto tempo para revisar mais, e claro que nem é por 

maldade. (P4) 

 

Nesse sentido, P5 argumenta que “a Matemática não é uma ciência que só 

precisa fazer equação e coisa e tal. O menino precisa conhecer ângulo para trabalhar 

medição, então assim, isso não é trabalhado, e quando é trabalhado, é mais para final de 

ano, algo chutado, algo corrido”. 

Ainda segundo P5, os livros didáticos abordavam a Geometria apenas nos 

capítulos finais: “Antigamente, até os livros vinham com a Geometria toda lá para o 

final do capítulo. Hoje em dia essa ideia já tem mudado. Eles [os tópicos de Geometria] 

já estão vindo intercalados aos capítulos, quando não ligados”.  

Sobre isso, Santos e Nunes (2014, p.4) afirmam que “a Geometria quase sempre 

é apresentada na última parte do livro, aumentando a probabilidade de ela não vir a ser 

estudada por falta de tempo letivo”.  

P5 complementa: “Mas eu acho que esse fracasso [o baixo desempenho em 

Geometria] se dá por isso, pela falta de tempo. A gente não se preocupa tanto assim, às 

vezes, com a Geometria, quando, na verdade, deveríamos nos preocupar e muito” (P5): 
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Este participante se preocupa com o aluno referindo-se a fracasso.  

 

Porque assim como o fracasso deles nessas provas é em Geometria, se a 

gente for analisar, por exemplo, no ENEM, em vestibulares, a gente 

percebe também. Assim que eles saem do fundamental, vão para o 

médio e ainda não tem essa formação. Vão ter fracasso nesse campo de 

novo lá na frente, né. (P5)  

 

Por outro lado, este participante comenta que “a gente tem muita coisa para dar e 

pouco tempo para ensinar, então assim, eu vou ensinar ou não vou ensinar? Dá tempo 

ou não vai dar tempo? Então a gente esbarra nisso” (P5). 

Nessa direção, P1 alerta “temos que conseguir passar a matéria e não deixar a 

geometria para o final do semestre. A geometria realmente fica para o lado. Acho que 

temos que começar a tentar mudar isso para o ano que vem”. 

É visível que, para os participantes, o problema está em deixar a Geometria para 

ser abordada no final do ano, dedicando mais tempo aos conteúdos programados para o 

início do ano. E devido também a outros fatores, como a indisciplina, citada por alguns, 

pouco ou nenhum conteúdo de Geometria será abordado pelo professor. 

Nesse sentido, Lorenzato (1995, p. 4) critica a “exagerada importância que, entre 

nós, desempenha o livro didático”, pois os livros didáticos, em sua maioria, ainda 

apresentam a Geometria como um conjunto de definições e fórmulas, deixando muitas 

vezes este estudo para a última parte do livro, aumentando a probabilidade de ele não 

vir a ser estudado por falta de tempo letivo. 

Para os participantes, outro problema é a ênfase dada à Álgebra, em detrimento 

da Geometria. Segundo P1 “a escola está priorizando menos o ensino da Geometria e 

mais o da Álgebra, né. Aquela velha história, né, mas que é verdade”.  

O participante P5 também se refere às aulas de prática: (...) “eu aprendi, nas 

aulas de prática, que a gente percebe o professor de Matemática ainda muito 

tradicionalista, tentando ensinar Álgebra o tempo todo para o aluno, enquanto na 

verdade não é assim que deveria ser”.  

Ananias et al. (2010) confirmam isso, explicando que, com o aparecimento da 

Matemática Moderna, que centra o estudo da Matemática na Álgebra e na linguagem da 

teoria dos conjuntos, “docentes de 1ª à 4ª série passam a enfocar somente os conteúdos 

aritméticos e as noções de conjuntos e, nas séries subsequentes, passou-se a enfatizar o 

ensino da álgebra em detrimento da geometria” ( p.1). 

Os participantes oferecem sugestões:  
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Tinha que intercalar mesmo, sabe, toda semana ter pelo menos uma 

aula de Geometria. Não deixar muito aquela coisa de Álgebra fechada. 

Porque, nessas provas, sempre tem coisas de perímetro, de área, né, 

isso é clássico de cair. Com certeza uma ou duas questões dessas 

coisas sempre tem. (P4)  

 

Corroborando com isso, P5 afirma: “A gente tinha que tentar começar a 

intercalar a geometria durante cada bimestre ou durante cada etapa da formação do 

aluno, para poder evitar isso aí”. No mesmo sentido, P1 declara: 

 

Uma solução tem que ter. Eu acho que a mudança para melhorar o 

aprendizado da Geometria tem que partir de dentro de sala de aula. [...] 

É aquela coisa, do professor conseguir chamar a atenção do aluno, 

prender sua atenção para que a aula renda bem e dê tempo de trabalhar 

o conteúdo todo. Mas aí é que está a dificuldade da gente. Por mais que 

a gente saiba que aí é que está o problema, a gente ainda tem 

dificuldade de saber o que a gente vai fazer para chamar a atenção 

desses alunos 

 

Este participante avança um pouco, no sentido de modificar a abordagem da 

matéria:  

(...) conseguir conciliar as disciplinas com a vida deles [dos alunos]. 

Se conseguirmos isso, dá para passar o conteúdo para a frente, de 

modo que faça sentido para os alunos [...] entendam o que estão 

fazendo, o que estão representando, e não fiquem apenas copiando, 

repetindo o que o professor faz no quadro. (P1) 

 

P1 compreende que os alunos não devem ser espectadores, apenas copiando o 

que o professor escreve na lousa, e sugere que o conteúdo deve estar relacionado à vida, 

de modo a ter sentido para eles. Por outro lado, reconhece ser difícil chamar a atenção 

do aluno para o conteúdo a ser ensinado. Sabe ser necessário, porém considera difícil. 

Nesse sentido, Lorenzato (1995) considera ser necessário “modificar os 

currículos dos cursos de formação de professores, investir fortemente no 

aperfeiçoamento do professor em exercício e lançar novas publicações tanto a alunos 

como a professores” (p. 4). 

 

3.4.2.2. Sugestões de melhoria 

Foi possível identificar ainda, nas respostas dos participantes, as subcategorias:  

Trabalho manipulativo, com 23 repetições de expressões, frases ou palavras correlatas; 

Mudanças nos anos iniciais, com 23 repetições de expressões, frases ou palavras 

correlatas; Coordenação de área, com11 repetições de expressões, frases ou palavras 
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correlatas; e Separar álgebra e Geometria, com 12 repetições de expressões, frases ou 

palavras correlatas. Foi possível observar também uma relação entre estas 

subcategorias, o que deu origem à categoria Sugestões de melhoria. 

O trabalho manipulativo foi evidenciado na fala dos participantes. P3 considera 

que “deveria ter mais oficinas. A base deveria trabalhar mais com oficinas, até mesmo 

do sexto ao nono. Dá para realizar oficinas, mesmo que de maneira mais rápida, mas 

que o aluno manipule mais. Por exemplo, promovo oficinas do sexto ao nono”. 

Na mesma direção, P5 afirmou que devemos começar lá de trás, no primeiro 

ciclo de formação do aluno, trabalhando em sala de aula com oficinas e materiais 

concretos, pois assim o aluno “(...) já concretizou esse pensamento, sua formação, 

então, assim, tudo ficaria mais fácil (...) melhorar lá atrás a qualidade de ensino, para a 

gente poder ter sucesso aqui na frente. Eu vejo que o erro está lá atrás, no processo” 

(P5). 

P3, demonstrando sua preocupação com a base, sugere ludicidade, manipulação 

e artes na abordagem da Geometria: “ela tem que ser trabalhada na base, de maneira 

mais lúdica, de maneira mais engajada, mais encaixada com artes, porque dá para fazer 

um trabalho interessante de Geometria com artes”. 

Este participante complementa: “Aí o professor da base, ele fica muito assim: 

vamos ao conceito de, anota aí o conceito de círculo. Olha, anota aí a diferença entre 

círculo e circunferência. Eu acho que tem que ser mais mostrado, mais trabalhado, mais 

manipulado do que escrito” (P3). 

Corroborando com isso, Santos e Nunes (2014) afirmam que “durante as 

observações de aula, verificou-se que o conteúdo geométrico é repassado aos alunos da 

seguinte forma: Definição de conceitos; Exemplos; Exercícios. Com isso, observa-se 

que o ensino da Geometria tem sido pouco explorado na sala de aula” (p.8).  

Lorenzato (1995) então sugere que os estudos de Geometria do 6º ao 9º ano de 

escolaridade devem possibilitar oportunidades aos estudantes para que iniciem suas 

primeiras explorações, construam as primeiras deduções lógicas e discutam os 

resultados e processos, tendo como objetivo principal a compreensão e o significado. 

Para tal, é necessário utilizar “o apoio do material didático, visual ou manipulável” (p. 

10). 

P3 considera também que o principal problema estaria na base, na formação 

matemática inicial dos professores: 
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Eu acho que o problema está na base. Eu vejo muito isso na base. Eu 

dou aula, por exemplo, para a Pedagogia em algumas disciplinas de 

Matemática, e alguns alunos da Pedagogia, no primeiro contato, já 

mandam mensagens: professor o que vai ser da Matemática? Nossa eu 

não me dou muito bem com a Matemática. O que a gente vai ver em 

Matemática? Então, na formação dos professores, há ainda esse temor 

da Matemática. (P3) 

 

Ainda segundo P3, “esses conceitos deveriam ser construídos através da prática, 

e não ditados. Então eu acho que essa Geometria, na base, dá para trabalhar muito mais. 

Mas o professor do primeiro ao quinto, do primeiro ciclo, tem muito medo disso” (P3). 

Nesse sentido, P5 afirma 

 

A gente tem que mudar lá atrás. Por exemplo, a gente pode começar 

trabalhando, não sei, por exemplo, no quinto ano, quando o aluno está 

assim, no começo mesmo do seu contato com a Matemática, então, 

por exemplo, vamos trabalhar para distinguir o que é figura plana e o 

que é figura espacial, então vamos montar um cartaz, levar, sei lá, 

cortar um quadrado e mostrar: olha, isso é a forma de um quadrado, o 

quadrado é uma figura plana, a gente nunca vai conseguir pegar nele, 

mas a gente consegue pegar no formato. E agora, vamos levar uma 

caixinha de creme dental e mostrar, isso aqui é uma figura espacial, a 

gente pega, ocupa um lugar no espaço, então ali já começa esse 

ensinamento. 

 

Depreende-se dessas declarações que os participantes consideram que os anos 

iniciais são um problema na formação matemática dos alunos e que o ensino deveria ser 

pautado num trabalho mais lúdico, com o auxílio de oficinas e atividades práticas, mas 

às vezes isso não é possível, por falta de preparo dos professores deste ciclo de estudos.  

Nesse sentido, Lorenzato (1995) afirma que a Geometria está ausente, ou quase 

ausente, na sala de aula. Dentre os variados fatores, um dos motivos destacados por esse 

autor é que muitos professores não possuem os conhecimentos necessários sobre 

Geometria, para que possam ensiná-la:  

Considerando que o professor que não conhece Geometria também 

não conhece o poder, a beleza e a importância que ela possui para a 

formação do futuro cidadão, então, tudo indica que, para esses 

professores, o dilema é tentar ensinar Geometria sem conhecê-la ou 

então não ensiná-la. (LORENZATO, 1995, p. 3) 

 

 

Isto é justificado por Viana (2004), pois devido à ênfase dada pela Matemática 

Moderna à Teoria de Conjuntos, os professores deixaram de ensinar os tópicos 

tradicionais, no caso da Geometria. Com isso os alunos deixaram de aprender 
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Geometria. E muitos desses alunos são os professores de hoje. 

 

Como a ênfase estava sendo dada à Matemática Moderna, muitos 

professores passaram a relegar a um segundo plano os tópicos 

tradicionais que os livros apresentavam e como, de modo geral, o 

professor se encontrava despreparado para os novos conteúdos, muitas 

vezes aconteceu de o aluno não aprender nem o novo, nem o velho. 

(VIANA, 2004, p.37) 

 

Quanto às oficinas sugeridas, P3 explicou como deveriam ser, citando um 

exemplo envolvendo o número Pi, que costuma realizar com seus alunos. 

 
Por exemplo, para descobrir o Pi, mesmo que seja uma oficina 

bobinha assim, eu peço para os alunos trazerem vários objetos 

circulares, medir, dividir, para trabalhar altura, bissetriz e mediana. Eu 

peço para eles desenharem, cortarem os triângulos com papelão e 

marcarrem ali a altura, a bissetriz e a mediana; ver furar, colocar o 

barbante, ver qual que fica... então esse tipo de oficina ajuda bastante, 

sabe, mas o principal é a base. (P3) 

 

P3 citou também uma experiência que realizou com professores do primeiro 

ciclo numa escola onde havia trabalhado. Ele disse que se reunia com os professores dos 

anos iniciais, estudavam Geometria, faziam algumas oficinas e, logo após, esses 

professores desenvolviam essas oficinas com seus alunos.  

 
Utilizava a aula para recortar tangram, formar figuras, depois pedia ao 

professor para montar uma aula, baseado no tangram. Uma dessas 

aulas ficou muito interessante, porque eles conseguiram fazer tudo que 

foi proposto. Eu acho que passava uma certa segurança para eles. 

Então cada sala fez uma atividade diferente: uma sala pegou figuras 

do tangram e fez um pato. Fez uma produção de texto e montou um 

livrão com o tangram (...) e expôs na mostra de literatura. (P3) 

 

Continuando, P3 contou que faltava certa segurança aos professores - 

insegurança que foi eliminada com o tempo, com a realização das oficinas. 

 
Então, eu acho que falta segurança aos professores do primeiro ciclo. 

O que podem trabalhar, como podem trabalhar. E eu fiz uma apostila 

com opções para trabalhar com o tangram. Então eu penso que, se eu 

não tivesse tido essa iniciativa de dar uma aula de tangram para eles, e 

solicitado que montassem uma aula, e que a gente poderia englobar a 

matemática com a literatura, não seria possível o tal livrão. Esse livrão 

ficou lindo exposto lá (P3). 

 

P3 considera que “(...) se tivesse alguém direcionado para fazer esse tipo de 
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trabalho com a Geometria, e cobrá-lo, ela não seria tanto problema nas avaliações 

externas que ocorrem no final de cada ciclo”. 

Respondendo de forma mais direta, P2 acredita que o baixo desempenho dos 

alunos em Geometria “acontece há muito tempo, não só aqui na escola. Os meninos 

sempre têm dificuldade em Geometria, ainda mais no básico. Nós temos que ficar dando 

muitas definições, propriedades, iniciando o estudo da Álgebra com a Geometria”.  

Uma sugestão de melhoria levantada pelo participante P3 foi a coordenação de 

área: 

Eu acho que o que funcionaria sempre é a coordenação de área. Nós 

professores de Matemática, teríamos uma coordenação de área. O 

coordenador de área poderia promover uma troca de experiência. Uma 

prática que funcionou em outra escola pode funcionar aqui também. 

Por exemplo, através de oficinas. Às vezes, uma oficina que eu fiz, 

por exemplo, de triângulos, numa série, pode funcionar em outras 

escolas. (P3) 

 

Para justificar e exemplificar como pode funcionar com sucesso a coordenação 

de área, P3 reportou uma experiência realizada por um colega quando cursava o 

mestrado. Ele relatou que  

 

(...) pagava-se para os professores participarem de encontros com a 

coordenação de área. Nessas oportunidades, eram trocadas 

experiências entre os professores. Aquelas de sucesso eram 

compartilhadas para serem adaptadas e realizadas por eles em suas 

salas. Após, eles relatavam se havia dado certo ou não. E essa troca é 

muito importante. (P3) 

 

P3 deixou claro que o papel dessa coordenação de área não seria substituir o 

supervisor educacional, porque o papel dele é importante, mas seria alcançar partes 

especificas do conteúdo que o supervisor, como não tem formação especifica na área, 

não consegue alcançar: “Eu acho que seríamos muito mais produtivos se tivéssemos 

coordenação de área, não em substituição ao pedagogo, porque seu papel é importante, 

mas como complemento. Eu acho que essa seria uma saída. Seria o ideal para nós” (P3).  

Outra solução apontada pelos professores seria lecionar em separado a Álgebra e 

a Geometria. “Eu trabalhei numa escola pública que tinha dois professores de 

Matemática. Tinha um separado para Geometria, com uma aula por semana, e o outro 

dava quatro aulas lecionando os demais conteúdos. Isso fazia uma diferença danada” 

(P2). 

Uma solução indicada por P4 é que o professor de Matemática reserve uma aula 
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(por semana) específica para geometria: 

 

(...) seria bom, se a gente dividisse essas aulas, e deixasse a Geometria 

fixa o ano inteiro. Por um lado, é bom porque a gente dá conta do 

conteúdo todo, por outro, é ruim porque os alunos começam a achar 

que Matemática e Geometria são coisas diferentes. Temos que tomar 

cuidado para lembrar para eles que Geometria é Matemática. E que só 

estamos trabalhando separado, por causa do tempo. (P4) 

 

Da mesma forma, P5 crê que funcionaria separar um espaço específico do tempo 

escolar para a Geometria: 

 

Outra coisa que funcionaria é igual o que nós fizemos ano passado 

você lembra? Os meninos tinham um caderno de Geometria à parte do 

caderno de Matemática. E foi isso que salvou agora no nono, porque a 

gente estudou bastante ângulo, bissetriz, triângulos e tal. Então esse 

ano, quando eu fui trabalhar semelhança com os meninos, já foi mais 

tranquilo. E isso eles nunca tinham tido. A própria questão, não sei se 

você lembra, a gente pediu para comprar compasso, para fazer as 

construções, e tal, os transportes de segmento, entendeu. (P5) 

 

 Os professores, cada um a seu modo, sugerem tratamento específico para a 

Geometria, considerando ser importante não deixar este conteúdo para ser abordado no 

final do ano, o que acaba deixando incompleta a formação dos alunos.   

Sobre a questão do ensino da Geometria, entre as teses existentes, há duas muito 

importantes: a de Regina Pavanello, sobre o Abandono da Geometria, escrita em 1989, 

e a de Eliane Gazire, escrita em 2000, sobre O Não Resgate da Geometria. Ambas 

estudaram a questão do ensino da Geometria no século XX. 

Para Gazire (2000, p.35) “frequentemente, a Geometria é completamente 

ignorada, ou, então, apenas alguns itens ligados a ela são incluídos. Nesse caso, as 

questões tendem a limitar-se a certos fatores sobre figuras simples e suas propriedades e 

a abordagem é relativamente pobre”. 

Apesar disso, os participantes desta pesquisa, concordando que há problemas com 

o ensino da Geometria, oferecem sugestões para a solução, como empreender o 

processo de ensino–aprendizagem de forma mais dinâmica, com oficinas, jogos, 

manipulações, uso de material concreto, tudo isto para tornar o aluno protagonista de 

sua aprendizagem. Também não descartam a melhoria na formação do professor, 

alertando também para a formação continuada dentro da escola, com a coordenação de 

área, visando a colaboração para a melhoria do processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

No contexto escolar acontecem dois tipos de Avaliações Educacionais muito 

importantes que se complementam: As avaliações Internas (AI), realizadas pelo 

professor, voltadas para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem, e as 

Avaliações externas (AE), que avaliam o desempenho de um conjunto de estudantes 

agrupados por escola ou por redes de ensino. 

A realização das AE da educação básica, por si só, não são responsáveis por 

trazer qualidade ao processo de ensino-aprendizagem, mas podem contribuir 

significativamente para que isso aconteça, por possuírem um alto grau de importância e 

reflexão destinadas aos seus resultados. 

Conhecer e saber utilizar os resultados das AE significa compreendê-las não 

como um fim em si mesmo, mas como possibilidade de associá-las às mudanças que 

devem ser feitas no intuito de fortalecer a qualidade da escola pública, que se organiza 

para fornecer uma educação de qualidade e garantir a aprendizagem de todos os alunos.  

Falar de avaliação não é algo fácil. O papel da avaliação em Matemática é um 

ponto de enorme relevância dentro do campo da Educação Matemática, e tem sido tema 

de muitas investigações no Brasil e no mundo. E ainda é um tema polêmico. Mesmo nos 

processos avaliativos menos elaborados, é sabido que, para tomar determinadas 

decisões, é sempre necessário levar em consideração alguns critérios e princípios.  

O pesquisador se inquietava ao refletir sobre quais seriam as reais finalidades 

das avaliações oficiais e sobre como seus resultados poderiam ser aproveitados pela 

escola. 

Baseando-se em suas experiências como bolsista em vários projetos durante seu 

curso de graduação em Matemática e como professor da educação básica, e também em 

reflexões sobre as AE e suas relações com a escola, o pesquisador aprofundou-se nesse 

tema, sendo levado a elaborar a seguinte pergunta de investigação: Como um grupo de 

professores de Matemática percebe as avaliações externas e sua influência na sala de 

aula? 

Dessa maneira, o objeto de estudo foi a percepção de um grupo de professores 

de Matemática acerca das AE e sua influência na sala de aula.  
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O grupo de professores de Matemática que participou da pesquisa leciona em 

uma escola da rede de ensino municipal de Itabirito (MG). 

A análise e interpretação dos dados referentes à escola locus da pesquisa 

mostraram que seu alunos têm um nível socioeconômico elevado (6 numa escala que 

vai de 1 a 7) e que seus resultados nas avaliações externas são bons, quando comparados 

com os resultados de escolas estaduais e federais. Seus números também estão 

ligeiramente acima (melhores) quando comparados aos de escolas similares. 

Buscou-se, então, evidenciar quais seriam as representações sociais do grupo de 

professores da escola locus da pesquisa, os participantes, acerca das avaliações externas, 

pois a Representação Social “é sempre uma representação de alguma coisa (objeto) e de 

alguém (sujeito)” (REIS; BELLINI, 2011, p.149). 

Nesse sentido, os participantes consideram que as AE podem contribuir para a 

melhoria do ensino público brasileiro, entretanto, colocam algumas dúvidas sobre como 

os resultados por elas produzidos são utilizados pelo governo. Eles consideram que os 

números do IDEB são maquiados à medida que o governo implanta nas escolas uma 

política de aprovação automática. 

Para os participantes, a metodologia utilizada pelo professor em sala de aula e 

todo o processo de ensino influenciam os resultados das AE.  

A análise e interpretação dos dados sugere também que os participantes parecem 

desconhecer o significado de cada um dos tipos de AE às quais a escola é submetida e a 

finalidade dos resultados por elas produzidos. Há também incerteza quanto à finalidade 

das AI e sobre como se diferenciam das AE. 

Além disso, os participantes parecem confundir os significados de SAEB, 

ANRESC/Prova Brasil, SIMAVE e IDEB. Parecem também desconhecer o PROEB. 

Isso faz sentido, visto que, nas Representações Sociais, “os indivíduos se encontram 

confrontados a um objeto sobre o qual eles têm informações incompletas, em relação ao 

qual eles estariam envolvidos de forma específica e a respeito do qual eles deveriam 

tomar posição” (ANDRADE et al, 2010, p.4). Ou seja, os participantes se confundiram 

por não conhecerem com certo detalhe cada AE a que a escola é submetida. A despeito 

disso, os alunos vêm obtendo bons resultados. 

Percebeu-se também, a partir dos dados coletados, que a escola informa aos 

professores e à comunidade escolar os resultados das AE. No entanto, tais resultados 

parecem não gerar toda a influência esperada, já que os participantes afirmam que os 

gestores não discutem os resultados com os professores e a comunidade escolar. 



138 
 

Portanto, a escola parece carecer de um trabalho que vise à compreensão e utilização 

dos resultados. 

Os participantes consideram ser necessário que os professores se reúnam e 

façam uma análise para verificarem se, de fato, estão ensinando os conteúdos que serão 

cobrados nessas avaliações. Porém, deve-se tomar cuidado para que não se confunda a 

Matriz de Referência das Avaliações com a Matriz Curricular proposta para cada etapa 

escolar. 

Com relação à influência das AE na sala de aula, os participantes percebem que 

as avaliações externas refletem de alguma forma o que os alunos aprendem em sala de 

aula, pois esses resultados revelam, em parte, o trabalho desenvolvido por eles com seus 

alunos. 

Além disso, os participantes consideram que os resultados das AE podem indicar 

como o trabalho deles está sendo desenvolvido, podendo também possibilitar uma 

reflexão sobre suas práticas pedagógicas.  

Os resultados das avaliações são levados em conta pelos professores quando eles 

se propõem a trabalhar com os descritores, embora o uso dos descritores para “treinar” 

os alunos não seja uma prática correta.  

Com relação ao baixo desempenho em Geometria de toda a Rede Municipal de 

Ensino e, em particular, da escola locus da pesquisa, os participantes consideram que o 

problema está no fato de que este conteúdo não é abordado em sala de aula, 

principalmente por falta de tempo disponível.  

Outro motivo apontado pelos participantes foi a indisciplina que está tomando 

conta da sala de aula, que faz com que pouco ou nenhum conteúdo de Geometria seja 

abordado pelo professor. 

Os participantes também consideram que os anos iniciais do Ensino 

Fundamental são um problema para a formação matemática dos alunos e sugerem que o 

ensino seja pautado num trabalho mais lúdico, de forma mais dinâmica, com oficinas, 

jogos, manipulações, uso de material concreto, embora reconheçam que isso nem 

sempre é possível, por falta de preparo dos professores deste ciclo de estudos.  

Os dados assinalam também que os participantes da pesquisa consideram que 

deve haver um tratamento específico para a Geometria, considerando ser importante não 

deixar este conteúdo para ser abordado no final do ano, evitando deixar incompleta a 

formação dos alunos, caso ele não seja abordado. 
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A partir das análises e interpretações das informações obtidas dos dados 

coletados, através dos questionários e entrevistas, foi possível evidenciar as 

representações sociais dos participantes da pesquisa:  

1) o grupo percebe que as AE são importantes e que devem continuar a ser 

realizadas, porém devem ser repensadas;  

2) elas influenciam de alguma forma o que o professor irá trabalhar com seus 

alunos dentro de sala de aula;  

3) eles consideram que o ensino de Geometria está defasado na região, 

principalmente por ser um conteúdo deixado para o final do ano. Sendo 

assim, o professor, na maioria das vezes, não consegue trabalhar esse tópico 

com alunos;  

4) de acordo com os participantes da pesquisa, o Ensino Fundamental I (1° 

ciclo) dos alunos não está sendo realizado de maneira eficiente. Eles 

sugerem que deve haver uma mudança na prática dos professores desse 

ciclo, sugerindo que eles façam um trabalho mais pautado em atividades 

lúdicas. 

Então, com a realização dessa pesquisa, algumas indagações persistem e podem 

ser sugestões para futuras pesquisas, como, por exemplo, procurar entender o porquê do 

distanciamento entre as avaliações externas e as escolas; novas pesquisas também 

podem ser realizadas no intuito de compreender como as secretarias municipais de 

educação e os gestores escolares estão discutindo as AE e seus resultados nas escolas. 

Nesse sentido, algumas conclusões poderão servir de ponto de partida para 

novos estudos, novas investigações pessoais e também como ponto de partida para 

outros pesquisadores que queiram se aventurar pelo tema da Avaliação em Matemática, 

mais especificamente, em relação às AE. 

Por fim, faz-se necessária uma mudança no campo da avaliação, como fruto das 

reflexões sobre a divulgação do significado das AE e dos seus resultados nas escolas. 

As AE ainda parecem distantes do dia a dia escolar. 
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APÊNDICE 1 – Questionário 1 

 
 

Pesquisador: Professor Roberto Arlindo Pinto 

Orientadora: Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana  

 

Pesquisa: AS AE E A ESCOLA: INTERPRETAÇÕES DE UM GRUPO DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR DE MINAS GERAIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Idade: (  ) 51 anos ou mais   (  )  De 41 a  50 anos      (  )  De 31 a  40 anos    (  )  De 20 a 30 anos   

 

2) Tempo de magistério: (  ) 21 anos ou mais   (  ) 11 a 20 anos   (  ) Até  10 anos     

 

3) Tempo de serviço nessa escola: ______________ anos. 

 

4)  Formação: ( ) Licenciatura em Matemática  ( ) Licenciatura em Pedagogia  ( )Especialização 

em:__________________ (  ) Mestrado  (  ) Doutorado    ( ) Outra : _____________________ 

 

5) Carga horária semanal nesta instituição: (  ) 20 horas   (  ) 30 horas  (  ) 40 horas   

(  ) Dedicação exclusiva     (  ) outra:__________________________ 

 

6) Você já lecionou para o 9° ano? 

(  ) Sim       ( ) Não. Se a resposta for afirmativa, quantas vezes? __________________ 

 

7) As AE SAEB e Prova Brasil, são: 

(  )    Importantíssimas  (  )   Muito importantes    (  ) De média importância  

(  )   Pouco importantes  (  )    Nada importantes 

      Justifique a sua resposta.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8) Em sua opinião, essas avaliações refletem o que os alunos aprendem em sala de aula? 

(  ) Sim       (  )  Não    (  )  em parte  

           Justifique: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9) Você participa de reuniões que discutem os resultados dessas avaliações? 

(  )  Sim    (  )  Não     (  )  Não há reuniões  

        Justifique a sua resposta.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10) Nessas reuniões, há uma discussão detalhada sobre os indicadores da escola? Explique a sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Caro (a) colega professor (a),  

Necessitamos saber sua opinião a respeito das avaliações externas realizadas pelo MEC/Brasil. Para isso, 

solicitamos que responda com sinceridade às perguntas abaixo. Não é necessário assinar, pois utilizaremos apenas 

códigos para evitar constrangimentos de qualquer natureza. Entretanto, se estiver disposto a nos conceder uma 

entrevista, caso seja necessário, coloque seu nome, telefone e endereço eletrônico para marcamos um encontro com 

a finalidade de aprofundar o tema. Quando os dados forem analisados somente serão citados os códigos. Sua 

contribuição é essencial para a realização do nosso trabalho! 

Obrigado! 

Os pesquisadores 

Para uso dos 

pesquisadores. 

№ ________ 
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11) Nessas reuniões, há a elaboração de um plano de trabalho ou projeto de intervenção para sanar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos nessas avaliações externas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12)  Diferença entre a avaliação da aprendizagem na sala de aula e a AE: 

(  ) totalmente diferentes      (  ) pouco diferentes         (  ) nenhuma diferença 

Justificativa:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

13) Você utiliza itens das AE no preparo de suas aulas?  

(  )  Sim    (  )  Não      

Se a resposta for afirmativa explique como utiliza.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14) Há contribuições das AE para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos? 

(  )  Sim    (  )  Não      

Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

15) A utilização das AE é um fenômeno mundial. Como você percebe a globalização desse tipo de 

avaliação, como, por exemplo, a aplicação do PISA no Brasil? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

16) Explique como o resultado das AE pode influenciar a sua prática pedagógica em sala de aula. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Nós agradecemos sua valiosa contribuição para a nossa pesquisa. Roberto e Marger. 

 

 

Nome:_____________________________Telefone:___________e-mail:______________________ 
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APÊNDICE 2 - Questionário 2 

 
Pesquisador: Professor Roberto Arlindo Pinto 

Orientadora: Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana  

 

Pesquisa: AS AE E A ESCOLA: INTERPRETAÇÕES DE UM GRUPO DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR DE MINAS GERAIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Você sabe  o que significa  o IDEB? (  )   sim   ( ) não  

Se a resposta for afirmativa explique o que é. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Você sabe qual é o IDEB da sua escola? Como você obteve essa informação. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Você sabe o que significa SAEB?  (  ) sim   (  ) não  

Se a resposta for afirmativa, poderia descrevê-lo resumidamente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Você sabe o que significa Prova Brasil? (  )  sim  ( ) não 

Se a resposta for afirmativa, poderia descrevê-la resumidamente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Você sabe o que significa PROEB? (  )  sim  ( ) não 

Se a resposta for afirmativa, poderia descrevê-lo resumidamente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Você já teve acesso às questões propostas nestas avaliações externas?  ( ) sim  (  ) 

não. Em caso positivo, explique qual foi o objetivo desse acesso. 

Caro (a) colega professor (a),  

Necessitamos saber sua opinião a respeito das avaliações externas realizadas pelo MEC/Brasil. Para isso, 

solicitamos que responda com sinceridade às perguntas abaixo. Não é necessário assinar, pois utilizaremos apenas 

códigos para evitar constrangimentos de qualquer natureza. Entretanto, se estiver disposto a nos conceder uma 

entrevista, caso seja necessário, coloque seu nome, telefone e endereço eletrônico para marcamos um encontro com 

a finalidade de aprofundar o tema. Quando os dados forem analisados somente serão citados os códigos. Sua 

contribuição é essencial para a realização do nosso trabalho! 

Obrigado! 

Os pesquisadores 

Para uso dos 

pesquisadores. 

№ ________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Para você, qual seria a finalidade dessas avaliações externas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Você conhece os descritores da Matriz de referência da Prova Brasil? (  )sim   (  ) não 

 Se a resposta foi sim, cite alguns. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Você conhece os documentos oficiais que recomendam os conteúdos a serem 

abordados no Ensino Fundamental? (  ) sim  (  ) não 

Se a resposta for afirmativa, cite alguns.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Você sabe de que forma e quando a escola recebe os resultados da prova Brasil?  

(  ) sim  (  ) não 

Se a resposta for afirmativa, explique quando e como.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Você sabe de que forma e quando a escola recebe os resultados do PROEB?  

(  ) sim  (  ) não 

Se a resposta for afirmativa, explique quando e como.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Você tem acompanhado os resultados que os estudantes dessa escola obtiveram na 

prova Brasil?  (  ) sim  (  ) não 

Explique a sua resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13. Se a resposta da pergunta 10 ou 11 foi sim, os resultados, isto é, a proficiência dos 

alunos tem melhorado? 
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(  ) sim (  ) não   

Em qualquer dos casos, a que você pode atribuir a melhoria ou não dessa proficiência?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 14. Você acredita que as avaliações realizadas pelo MEC podem colaborar com a 

melhoria do ensino público brasileiro? (  ) sim  (  ) não. 

 Justifique 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 15. E quanto à sua prática de ensino, essas avaliações a influenciam de alguma 

maneira?  

(  ) sim (   ) não. 

Se a resposta for afirmativa, explique.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. Em síntese, qual sua opinião sobre essas avaliações externas, elas devem continuar? 

(  ) sim  ( ) não 

Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

17. Elas devem ser modificadas? 

(  ) sim  ( ) não 

Se a resposta for afirmativa, explique como.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

18. Anote suas considerações sobre as AE realizadas nessa escola. 

Conteúdo:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Formato:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Aplicação:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. Você gostaria de dar alguma sugestão aos responsáveis pelas AE brasileiras? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. Qual é o eixo da matriz de referência da Prova Brasil que você considera que os 

alunos têm mais dificuldade. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

21. Qual é o eixo da matriz de referência da Prova Brasil que você acha que exige mais 

empenho dos professores para ser trabalhado em sala de aula. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Nós agradecemos sua valiosa contribuição para a nossa pesquisa. Roberto e Marger. 

 

 

Nome:_____________________________Telefone:___________e-mail:______________________ 
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APÊNDICE 3 – Roteiro da entrevista com o supervisor escolar e com a diretora 

pedagógica 

 

 

1) Dados do (a) Entrevistado(a) 

a) Nome: P6 e P7 

b) Cargo: xxx 

c) Formação:  

c) Tempo de permanência no cargo: 

 

2) V.Sa. auxiliou na indicação de tópicos para a equipe que elaborou a prova 

diagnóstica da aprendizagem em Matemática das escolas municipais de Itabirito. 

a) Em caso positivo, quais foram esses tópicos? Explique porque esses tópicos são 

relevantes para o processo de ensino e aprendizagem em matemática? 

b) Em caso negativo, qual é a equipe que seleciona os tópicos para essa avaliação? 

Como os membros dessa equipe selecionam esses tópicos? 

 

3) Os descritores dessa avaliação foram selecionados com base em quais documentos 

oficiais?  

 

4) Explique quais foram os objetivos que direcionaram a escolha desses descritores.  

 

5) Explique como os descritores selecionados contribuem para formação Matemática 

dos alunos e também para a sua formação geral. 

 

6) Analisando os resultados da avaliação diagnóstica de Matemática do 9° ano, 

observamos que os descritores selecionados para a avaliação diagnóstica estão 

todos relacionados à Geometria. V.Sa.  poderia explicar o motivo da preferência 

pela Geometria?  

 

7) De todos os descritores, foram selecionados 15, excluindo-se aqueles referentes ao 

tópico Números e operações/Álgebra e funções. V.Sa. poderia esclarecer em quais 

pressuposto teóricos, filosóficos e metodológicos esta seleção foi fundamentada? 

 

8) Na sua opinião enquanto supervisor, essas avaliações têm que continuar? 

 

9) Tem mais alguma coisa que você acha importante, que eu não perguntei e você 

gostaria de falar sobre essas avaliações? 
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APÊNDICE 4 – Roteiro da entrevista com os professores 

 

Parte comum 

1) em sua opinião, por que o governo criou as AE como SAEB e SIMAVE? 

- As avaliações são positivas para a escola?  

- Em sua opinião, existe algum aspecto negativo relacionado às avaliações?  

 

2) O que os resultados das avaliações expressam? 

 

3) E os indicadores, como por exemplo o IDEB?  

 

4) você saberia dizer como esses indicadores são construídos? 

 

5) E as avaliações? Como são construídas? 

 

6) existem diferenças entre as AEe as que realizamos na escola?  

 

7). Os últimos resultados da nossa escola indicam que nossos alunos não estão indo 

muito bem nas questões de geometria. Porque você acha que isso está acontecendo? 

 

8) Como você acha que poderíamos mudar esse cenário? 

 

Questões específicas 

Professor (P1)  

-Como as AE influenciam sua prática docente? 

- Pensando nas avaliações externas, me diga: o que as questões têm de diferente do que 

costumamos trabalhar em nossas aulas de Matemática? 

- Por que você acha que as questões são propostas dessa forma? 

- Mesmo sendo um pouco diferentes do que costumamos fazer em nossas salas de aula, 

elas conseguem avaliar o que os alunos aprendem na escola?  

- Outra coisa que não entendi bem foi que você disse que não costuma utilizar itens das 

AV como a Prova Brasil em suas aulas, mas que tais avaliações trazem contribuições 

para o ensino e para a aprendizagem... Você poderia me explicar melhor?  

- Como as AE podem colaborar para a melhoria do ensino? 

 

Professor (P2)  

- Em seu questionário, você escreve que as AE são pouco importantes e que refletem 

apenas parte do que os alunos aprendem em sala de aula. Pode me explicar melhor o 

que queria dizer? 

- Por outro lado, você também escreve que costuma utilizar itens dessas avaliações no 

preparo de suas aulas. Pode me explicar melhor como faz isso?  

-Se as avaliações são pouco importantes, por que trabalhar com itens das mesmas na 

sala de aula?  
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Professor (P3)  

- Em seu questionário, você escreve que as AE são muito importantes e que trazem 

contribuições para a melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos. Porém, também 

afirma que não utiliza itens dessa avaliação no preparo de suas aulas. Pode me explicar 

melhor o que queria dizer? 

- Outro ponto que eu gostaria de entender melhor refere-se ao fato de que você acha que 

as avaliações deveriam ser modificadas. Como assim? Que modificações deveriam ser 

feitas?  

 

Professor P4 

-Porque você não utiliza questões das AE no preparo de suas aulas? 

 

Professor P5 

-Você considera que as AE são muito importantes e que refletem o que os alunos 

aprendem em sala de aula, mas acha que elas não devem continuar a serem realizadas. 

Por que? 
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APÊNDICE 5 – Resultados dos trabalhos encontrados no banco de teses da 

CAPES 

Título Autor Instituição Orientador Ano 
Índice de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB): um estudo 

do município de santa fé do Sul/SP 

Fabio Mariano Da 

Paz 

Universidade 

Est.Paulista Júlio De 

Mesquita Filho Hélia Sonia Raphael 2011 

Conselhos escolares e resultados de 

avaliação em larga escala (IDEB): 

uma interlocução possível sobre 

qualidade de educação escolar? 

Waldisia 

Rodrigues De 

Lima 

Universidade Católica 

de Santos 

Maria Angélica 

Rodrigues Martins 2011 

A avaliação na política educacional 

de municípios sul-mato-grossenses 

Nataly Gomes 

Ovando 

Universidade Federal 

da Grande Dourados 

Dirce Nei Teixeira De 

Freitas 2011 

Políticas de educação inclusiva em 

tempos de IDEB: escolarização de 

alunos com deficiência na rede de 

ensino do município de Sobral-CE. 

Ana Paula Lima 

Barbosa Cardoso 

Universidade Estadual 

do Ceará 

Rita De Cássia 

Barbosa Paiva 

Magalhães 2011 

Identificação e análise dos possíveis 

fatores que influenciaram os 

resultados elevados do índice de 

desenvolvimento da educação básica 

(IDEB) apresentado por duas escolas 

públicas 

Cleudane 

Aparecida De 

Andradehornick 

Universidade do Vale 

do Itajaí Tânia Regina Raitz 2012 

Um estudo sobre o índice de 

desenvolvimento da educação básica 

(IDEB): como as escolas públicas de 

juiz de fora melhoraram o seu 

desempenho 

Helaine Aparecida 

Da Silva 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora Eduardo Magrone 2012 

Impactos da avaliação nacional do 

rendimento escolar (ANRESC/ Prova 

Brasil) entre os anos de 2007 a 2009 

na gestão do processo de ensino-

aprendizagem em um município 

baiano. 

Sandra Cristin 

Lousada de Melo 

Universidade Católica 

de Brasília 

Candido Alberto da 

Costa Gomes 2012 

Avaliações externas e a organização 

do trabalho de coordenadores 

pedagógicos 

Claudia Oliveira 

Pimenta 

Universidade de São 

Paulo 

Sandra Maria Zakia 

Lian Sousa 2012 

Os reflexos do SAEB/prova Brasil 

nas práticas pedagógicas de língua 

portuguesa nas escolas municipais de 

costa rica/MS 

Tania Regina dos 

Santos Godoy 

Correa 

Universidade Católica 

Dom Bosco 

Leny Rodrigues 

Martins Teixeira 

2012 

Diagnóstico de leitores em formação: 

sistema de avaliação externa 

Vânia Maria 

Tavares Ferreira 

Universidade de Passo 

Fundo 

Fabiane Verardi 

Burlamaque 

2012 

 Práticas e rotinas professoras do 3º 

ano do ensino fundamental e o 

desempenho em matemática 

na prova são Paulo: um estudo de 

caso 

Suzete de Souza 

Borelli 

Universidade 

Bandeirante de São 

Paulo 

Ruy Cesar Pietropaolo 2011 

A utilização dos resultados da 

avaliação institucional externa da 

educação básica no âmbito do plano 

de ações articuladas (par) em 

municípios sul-mato-grossenses 

(2007-2010) 

Vera de Fátima 

Paula Antunes 

Universidade Católica 

Dom Bosco 

Regina Tereza Cestari 

de Oliveira 

2012 

Avaliação externa: um caminho para 

a busca da qualidade da educação  

Eloisa Maria 

Wiebusch 

Pontifícia 

Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul 

 Leda Lísia Franciosi 

Portal 2011 

 Avaliação: tessituras docentes, 

caminhos percorridos e desafios que 

se impõem no cotidiano escolar. 

Maria Helena Dos 

Santos 

Universidade Federal 

do Estado do Rio De 

Janeiro 

Claudia De Oliveira 

Fernandes 2011 
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de avaliações em larga 

escala na perspectiva histórico-

cultural: o caso do sistema mineiro de 

avaliação da educação pública 

SIMAVE 

Carlos Renato 

Soares 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Maria Cristina Araujo 

de Oliveira 2011 

A provinha Brasil de matemática e o 

conhecimento estatístico: instrumento 

avaliativo a ser utilizado pelo 

professor?  

Rinaldo Cesar de 

Holanda Beltrão 

 Universidade Federal 

de Pernambuco 

Gilda Lisboa 

Guimarães 2011 

"Promose: análise de uma experiência 

de avaliação do sistema municipal de 

ensino de amparo" Luana Ferrarotto 

Universidade Estadual 

De Campinas 

Maria Márcia Sigrist 

Malavasi 2011 

"Relações entre a compreensão em 

leitura e a solução de problemas 

aritméticos" ' 

Marta Santana 

Comerio 

Universidade Estadual 

de Campinas 

Márcia Regina 

Ferreira de Brito Dias 2012 

Os desdobramentos do SARESP no 

processo curricular e na avaliação 

interna: uma análise do componente 

curricular de matemática 

Cesar Clemente 

Centro Universitário 

Moura Lacerda 

Natalina Aparecida 

Laguna Sicca 

2011 

Política pública e avaliação: o 

SARESP e seus impactos na prática 

profissional docente 

Marcio Alexandre 

Ravagnani Pinto 

Universidade 

Est.Paulista Júlio de 

Mesquita Filho/Franca Célia Maria David 

2011 

Protótipo para avaliação diagnóstica 

escolar como referencial para o 

trabalho pedagógico do professor no 

ensino fundamental 

Marnice Araujo 

Miglio 

Universidade do 

Estado do Amazonas 

Amarildo Menezes 

Gonzaga 

2011 

IDESP índice de desenvolvimento da 

educação do estado de São Paulo e a 

gestão escolar: um estudo de caso 

exploratório 

Maria Lucia 

Ferreira dos 

Santos Almeida 

Universidade Católica 

de Santos 
Maria Angélica 

Rodrigues 

Martins 

2012 



157 
 

APÊNDICE 6 – Resultados dos trabalhos encontrados na revista Bolema 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Autor Instituição Orientador  Ano 

Avaliação e Políticas Públicas: 

possibilidades e desafios para a 

Educação Matemática 

Maria Isabel Ramalho 

Ortigão 

Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) 

Não se aplica pois se 

trata de um artigo. 

 

 

2008 
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APÊNDICE 7 – Carta Convite à escola 

 

À Professora XXX 

Diretora da Escola XXX 

 

Prezada Diretora 

Cumprimentos 

 

Solicitamos de Va. Sa. autorização para realizarmos uma pesquisa com alguns 

professores que ensinam Matemática nesta conceituada escola. Esta pesquisa será 

realizada para a dissertação de mestrado do professor e aluno do Mestrado Profissional 

em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto Roberto Arlindo Pinto 

e sua orientadora a professora Marger da Conceição Ventura Viana, intitulada: AS AE 

E A ESCOLA: INTERPRETAÇÕES DE UM GRUPO DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR DE MINAS 

GERAIS. 

Um dos objetivos da pesquisa é verificar como as AE podem influenciar 

beneficamente as práticas pedagógicas dos professores. Além disso, objetiva também 

evidenciar possíveis articulações entre os resultados obtidos nessas avaliações e a 

prática pedagógica dos professores que ensinam Matemática, com reflexos positivos na 

sala de aula. Além da dissertação, da pesquisa deverá resultar um produto educacional 

representado livreto que auxilie professores a entender os diversos tipos de avaliações e 

como eles podem utilizar os resultados das AE como mais um elemento que auxilie a 

aprendizagem dos alunos. 

Esclarecemos que a pesquisa começará no início do semestre letivo cujo limite 

máximo de duração será este em curso. As atividades acontecerão na própria escola nos 

espaços destinados ás reuniões pedagógicas, evitando permanências extras além do 

contrato de trabalho. 

A pesquisa envolverá atividades tais como participação dos professores em 

grupos focais, nas dependências da Escola, entrevistas e respostas a questionários. 

A participação não envolverá qualquer gasto para os professores nem para a 

escola, uma vez que os pesquisadores providenciarão todos os materiais necessários. 

Esclarecemos também que a privacidade de todos será garantida, pois nem os 

nomes dos professores nem o da escola serão revelados. Serão codificados os nomes de 
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todos os envolvidos na pesquisa, evitando com isso qualquer tipo de constrangimento. 

Todos os registros produzidos durante a pesquisa ficarão guardados sob nossa 

responsabilidade e somente nós teremos acesso a eles. 

Embora a participação na pesquisa seja importantíssima ela é opcional, por isso 

solicitamos que encoraje a participação dos professores. 

Se julgar necessário algum esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade para nos 

consultar e, se houver qualquer dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, sinta-se à 

vontade para entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Todos os 

dados de contato seguem ao final dessa carta. 

Sem mais para o momento apresentamos cordiais saudações. 

Roberto Arlindo Pinto  

Pesquisador robertoarlindo@yahoo.com.br - (31) 3552-0062               

 

Profª. Drª. Marger  da Conceição Ventura Viana  

Pesquisadora responsável (31)8567 8237 margerv@terra.com.br 
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APÊNDICE 8 – Carta Convite aos professores 
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APÊNDICE 9 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Eu, __________________________________________________, fui convidado (a) 

pelos professores Roberto Arlindo Pinto, aluno do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e sua orientadora a professora 

Marger da Conceição Ventura Viana a participar da pesquisa, AS AE E A ESCOLA: 

INTERPRETAÇÕES DE UM GRUPO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR DE MINAS GERAIS. 

Sei que tal pesquisa conta com o apoio da direção da Escola e que é seu objetivo 

auxiliar na verificação de como as AE podem influenciar beneficamente nossas práticas 

pedagógicas.  

Sei que da pesquisa deverá resultar um produto educacional representado livreto 

que auxilie professores a entender os diversos tipos de avaliações e como eles podem 

utilizar os resultados das AE como mais um elemento que auxilie a aprendizagem dos 

alunos. Também estou ciente de que terei acesso aos resultados da pesquisa tão logo 

estejam disponíveis, e que poderão ser acessados na íntegra na página do programa do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática (www.ppgedmat.ufop.br). 

Estou ciente de que o trabalho envolverá a participação de outros professores e 

que poderei conceder entrevistas, responder a questionários e participar de grupos focais 

dentro das dependências da Escola e também que em qualquer momento poderei deixar 

de participar da pesquisa.  

Também estou ciente de que a pesquisa acontecerá sem ônus para os professores 

participantes e para esta Escola, pois os pesquisadores providenciarão todos os materiais 

necessários, e, portanto, não haverá ressarcimento de despesas. Está garantida a 

indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente decorrentes da 

participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. 

Sei que posso a qualquer momento consultar o Comitê de Ética da UFOP, para 

me informar sobre qualquer dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa cujo endereço 

se encontra no final dessa página, e aos pesquisadores cujos endereços também se 

encontram lá.  

Sinto-me esclarecido (a) acerca da proposta e concordo em participar desse 

trabalho, para isto assino este documento.  
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________________________________________________ 

Participante 

 

 

 _________________ de _____________________ de 2015 

 

 

Roberto Arlindo Pinto  

Pesquisador robertoarlindo@yahoo.com.br - (31) 3552-0062               

 

Profª. Drª. Marger  da Conceição Ventura Viana  

Pesquisadora responsável (31)8567 8237 margerv@terra.com.br 
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ANEXO 1 - Termo de Autorização da escola 

 

 

 

 

 

Itabirito, 21 de julho de 2014 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

 Autorizo os professores Roberto Arlindo Pinto (Mestrando) e Marger da 

Conceição Ventura Viana (Orientadora) do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, a realizar a pesquisa intitulada “O 

IDEB E A ESCOLA: A ARTICULAÇÃO ENTRE RESULTADOS E AS PRATICAS NA SALA DE 

AULA DE MATEMÁTICA” com alguns professores da Escola Municipal 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, localizada na Rua  XXXXXXXXXX  na Cidade de 

Itabirito, MG, de acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Diretora da Escola MunicipalXXXXXXXXX 
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ANEXO 2 – Avaliação diagnóstica da rede municipal de ensino para o 9° ano 
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ANEXO 3 - Matriz de referência de Matemática PROEB 2015 
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Fonte: PROEB 2015 Site do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação:http://www.simave.caedufjf.net/proeb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

ANEXO 4 -Escala de Proficiência do SAEB Matemática 9° ano 
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          Fonte: INEP: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ 

 

 

 

 

 

 


