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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar os impactos da Avaliação Diagnóstica na prática 

docente dos professores de Língua Portuguesa (LP) em escolas estaduais da cidade de 

Quirinópolis-GO. Ao considerar a avaliação como parte do processo ensino-aprendizagem, e 

como professora da rede pública estadual de ensino, surgiram inquietações acerca da 

problemática no que tange a aplicação de avaliações em larga escala na rede, são elas: Quais 

os impactos a Avaliação Diagnóstica, aplicada pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás 

(SEDUC), pode causar nos professores de LP? Como os professores compreendem os 

resultados que são obtidos por esse método avaliativo? De que forma os resultados dessa 

avaliação são usados pela escola, pelo professor e pelo Estado? Tais inquietações cresceram e 

ecoaram ainda mais com a entrada do Secretário da Educação em Goiás, em 2011, Thiago 

Peixoto, e suas propostas de mudanças na educação do Estado através do programa Pacto pela 

Educação. A pesquisa é de cunho qualitativo, porém se faz necessário a quantificação de 

vários dados, haja vista que todo o processo de avaliações em larga escala são, de algum 

modo, quantificados. Assim, foi necessário também analisar tais dados para que a pesquisa se 

tornasse sólida e com bases consistentes, tanto nos dados, quanto nas teorias. Optei por 

pesquisar quatro escolas públicas estaduais de Quirinópolis, pois nessas funciona o 9º ano, 

foco de minhas análises. A pesquisa em questão traz à tona teóricos voltados para a área da 

educação, os quais teorizam sobre as avaliações no âmbito educacional em diferentes esferas 

e instâncias desse espaço. Para isso, utilizo estudos de Hoffman (1995, 2001, 1991), Luckesi 

(2008), Libâneo (1994), Freitas et al. (2009), Grochoska (2013), Demo (1999) e Vianna 

(2003). Além dos autores citados, busco aporte teórico em autores que tratam do ensino de 

Língua Portuguesa tais como: Koch (1995), Travaglia (1998), Bakhtin (2010), os PCNs de 

Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) , além de Scaramucci (1999) e de outros documentos que 

regem a educação, em âmbito Estadual e Federal. A pesquisa faz análise interpretativista, a 

partir dos dados quantitativos e das respostas das entrevistas e questionários aplicados aos 

sujeitos da pesquisa. Foram pesquisadas quatro escolas, quatro professoras, uma gestora de 

uma escola, a equipe da SEDUC, responsável pela organização da Avaliação Diagnóstica e 

pelo acompanhamento e suporte às Secretarias Regionais de Educação (SRE). Na cidad,e na 

qual as escolas pesquisadas se localizam, também realizei entrevista com a responsável pela 

avaliação da Secretaria Regional de Ensino. As análises das entrevistas encaminharam a 

pesquisa a algumas considerações, tais como: a questão do treino realizado pelos professores, 

a pressão que os mesmos sofrem para que se tenham resultados positivos em números e 

também os impactos causados pela Avaliação Diagnóstica na prática docente dos professores 

de LP e na rotina escolar, de modo geral. Lembro-me que uma pesquisa como essa não 

finaliza aqui, e que novas portas ficam abertas para outras investigações, haja vista que o 

assunto é amplo e demanda muitos vieses de discussões. 

 

Palavras-chave: Avaliação Diagnóstica. Ensino-aprendizagem. Impactos. Pacto pela 

Educação. Língua Portuguesa.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to identify the Assessment Diagnostic impacts in the teaching practice of 

Portuguese Language teachers (LP) at some public schools in Quirinópolis-GO city. The test 

is part of the teaching-learning process, and as a teacher of the state public school, there were 

concerns about the issue regarding the application of large-scale assessments in the network, 

they are: Which impacts of this Assessment can the teachers of LP suffer? How do the 

teachers understand the results obtained by this evaluation method? How are the results of this 

evaluation used by the school, the teacher and the Education Department? These concerns 

echoed and became more disquieting after Thiago Peixoto was named the Secretary of 

Education in Goiás in 2011, and he proposed changes in state education through The Pact for 

Education program. This is a qualitative research, however we still need to quantify several 

data, considering that the whole process of large-scale are quantified anyway. Thus, it was 

necessary to analyze such data so that research became solid with consistent basis, both in the 

data as in the theories. I chose to search four state public schools in Quirinópolis because they 

provide the 9th grade, the focus of my analysis. This research uses studies by theorists 

focused on the area of education, which theorize about evaluations in the education sector in 

different areas and instances of that space. I use studies of Hoffman (1995, 2001, 1991), 

Luckesi (2008), Libâneo (1994), Freitas et al. (2009), Grochosca (2013), Demo (1999) and 

Viana (2003). In addition, I seek  theoretical support in teaching Portuguese Language studies 

authors like Koch (2005), Travaglia (1998), Bakhtin (2010) , PCNs of Portuguese Language 

(BRAZIL 1998), and Scaramucci (1999) and other documents governing the education level 

of the state and country. The research does an interpretative analysis from the quantitative 

data and responses from interviews and questionnaires applied to the subjects of it. Four 

schools, four teachers, a coordinator of a school, the SEDUC team, responsible for organizing 

the Diagnostic Assessment  and for monitoring and supporting the Regional Offices of 

Education (SRE) were surveyed. In the city where surveyed schools are located, the 

responsible for the assessment of the Regional Education Department was also interviewed. 

The analysis of the interviews sent the search to certain considerations such as the issue of 

training performed by teachers, the pressure that they suffer for having positive results in 

numbers and also the impacts caused by the Diagnostic Assessment in the teaching practice of 

Portuguese Language teachers and the school routine in general. Reminding that a search like 

that does not end here and that new doors are opened to further investigation as is a broad 

subject and requires more discussion. 

 

Key words: Diagnostic Assessment. Teaching and learning. Impacts. Pact for Education. 

Portuguese Language.  
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 INTRODUÇÃO 

 

[...] No decorrer da viagem, Alice encontra muitos caminhos que seguiam em várias 

direções. Em dado momento, ela perguntou a um gato sentado numa árvore: 

- Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? 

- Isso depende muito de para onde queres ir - respondeu o gato. 

- Eu não sei. 

O gato, então, respondeu sabiamente:- Sendo assim, qualquer caminho serve. 

 

(Lewis Carroll - Alice no país das Maravilhas) 

 

 

No trecho da obra de Lewis Carroll, o autor nos leva a refletir sobre quais caminhos a 

seguir. Faço uma analogia do trecho ao meu ato de escrever, pois muitas vezes me vi sem 

direção, sem saber que rumo tomar. Percebo agora que mais importante do que saber o 

caminho a percorrer é caminhar. Desse modo, ao iniciar uma pesquisa de Mestrado, 

caminhamos, encontramos pessoas (autores), agregamos novas ideias, revemos conceitos, 

participamos de um ciclo incessante de conhecimento. Tudo isso, no entanto, só é possível 

caso estejamos dispostos a caminhar. Durante a caminhada, separamos o que nos faz crescer e 

descartamos aquilo que cremos não servir naquele dado momento, porém em outro ponto do 

trajeto o que deixamos de lado nos poderá ser útil. O importante é não ter medo de caminhar e 

conhecer. 

Ao fazer uso do excerto de Carroll, busco metaforizar a escrita com o ato de seguir 

em frente. Sem dúvida, antes de seguir, pensei muito nos diversos caminhos a trilhar. A partir 

daí foram surgindo as indagações, hipóteses do que seria ou não e que objetivos eu pretendia 

alcançar. A seleção da bagagem e os procedimentos a tomar também foram fatores muito 

relevantes para prosseguir e fazer as análises necessárias à pesquisa que apresento. 

Pensar no tema avaliação e seus impactos na prática educacional, ou ainda na 

mudança de práticas dos professores em sala de aula envolve fatores intrínsecos e extrínsecos 

no processo ocorrido em sala de aula. Quando digo intrínsecos, refiro-me a fatores voltados 

para o contexto no qual ocorre o ensino-aprendizagem, nesse caso: a sala de aula em si, a 

escola como um todo, o grupo gestor e todas as pessoas, que de uma forma ou de outra, estão 

presentes neste contexto. Por outro lado, há também os fatores extrínsecos, os quais podem 
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estar relacionados a muitos outros, pois os sujeitos que frequentam a escola são pertencentes 

às variadas classes sociais, etnias, religiões e, de uma maneira ou de outra, tudo isso os 

envolve também como forma de aprendizado, mesmo que muitas vezes esses fatores não 

sejam levados em consideração pelo professor e/ou pela escola tais como deveriam ser. 

Em relação à escolha do tema, foi necessário refletir sobre as diversas realidades que 

vivenciamos em sala de aula, sobre as avaliações propostas pelo professor e, principalmente, 

sobre as avaliações externas, haja vista que tais avaliações parecem indicar, de certa maneira, 

“o nível de proficiência” dos estudantes em determinadas habilidades, como se fosse possível 

padronizar o conhecimento. Desse modo, como professora da Educação Básica, por diversas 

vezes indaguei-me sobre as medidas que deveriam ser tomadas, ou em como melhorar minhas 

práticas em sala de aula, visando a mudança de nível da “proficiência” de meus alunos.  

Observando todas essas inquietações que dizem respeito à produção do 

conhecimento, a avaliação e os impactos da mesma, a pesquisa percorrerá por caminhos que 

necessitam de subsídios críticos e teóricos para autenticar a abordagem proposta. Por essa 

razão, o presente estudo tem por fundamentação teórica autores voltados para a área de 

educação, avaliação e ensino-aprendizagem, contribuindo de maneira incisiva no diálogo a 

qual me proponho estabelecer. Procuro, assim, guiar a pesquisa por estudos de Hoffmann 

(1995, 2001), Demo (1999), Luckesi (2008, 2012), Scaramucci (2004), Silva (2006), Pontes 

(2012), dentre outros que também tratam do assunto e contribuem para as discussões dessa 

pesquisa. 

A partir da revisão da literatura, da coleta e análise dos dados, pretendo verificar a 

importância de que, mais do que avaliar, o professor deve agir sobre os resultados obtidos 

com o objetivo de alterar a realidade em que se encontra, uma vez que o professor é um dos 

principais agentes nesse processo educacional. Ao me referir à ação, devo afirmar que 

qualquer tipo de avaliação, em nível micro ou macro, deve ter seus resultados interpretados e 

alguma ação planejada com a finalidade de melhorar os pontos fracos detectados. Nesse 

sentido, de acordo com Hoffmann (1995, p. 18), em relação à avaliação “é necessário, isso 

sim, oportunizar-lhe a tomada de consciência, sobre a contradição existente entre a ação de 

educar e a concepção de avaliação, como resultado e como julgamento”. 

Desse modo, esta pesquisa e toda a problemática que a envolve surgiu de minhas 

inquietações como professora da Educação Básica, haja vista que, ao iniciar minha carreira, as 

instituições de ensino já passavam por avaliações externas, as quais, naquele momento, não 

eram muito bem compreendidas pelos docentes e nem pela escola. Durante a pesquisa, faço 
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uso do tema avaliação em larga escala, a qual, segundo acepção do portal do Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), pode ser definida como avaliações que: 

[...] têm objetivos e procedimentos diferenciados das avaliações realizadas pelos 

professores nas salas de aula. Entre esses objetivos, podemos destacar a certificação, 

o credenciamento, o diagnóstico e a rendição de contas. Essas avaliações são, em 

geral, organizadas a partir de um sistema de avaliação cognitiva dos alunos e são 

aplicadas de forma padronizada para um grande número de pessoas, entre os quais 
estão alunos, professores, diretores, coordenadores1 (BRASIL, 2014, s.n.) 

Como se nota, tais avaliações podem servir como direcionamento do trabalho do 

professor e também de ações a serem propostas pelo Estado, uma vez que o próprio Estado as 

organiza e as aplica, mesmo que de forma terceirizada.  

Nesse sentido, iniciei meu trabalho em 1993 e a partir de então ouvia-se falar em tais 

procedimentos avaliativos, porém tanto eu quanto os colegas de trabalho não entendíamos 

muito bem os objetivos dessas provas, nem suas metodologias de elaboração e aplicação. As 

inquietações foram aumentando, pois até aquele momento ainda não havia vivenciado em 

minhas salas nenhuma das avaliações propostas pelo Estado, mesmo porque elas foram 

implantadas visando avaliar alunos de 4ª e 8ª séries (nomenclatura daquela data) e eu não 

ministrava aulas nessas turmas. 

Em 2005, eu havia concluído a graduação, desta forma, já ministrava aulas em todo o 

Ensino Fundamental II. Neste momento, senti-me, por vezes, impotente, por não ter muitos 

conhecimentos sobre a Prova Brasil a qual passou a também ser problema meu. Não apenas 

isso, mas por ter sido me dada a tarefa de trabalhar os descritores com os alunos da 8ª série (9º 

ano). Assim, naquela data, apenas apliquei atividades-modelo, busquei a melhoria da leitura e 

escrita dos alunos, mas os resultados não foram muito bons. 

A partir dessa data sempre se ouvia falar das avaliações, dos índices e da qualidade 

da educação, mais especificamente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Em 

2011, no Estado Goiás, quando o governador Marconi Perillo tomou posse, o novo Secretário 

da Educação, Thiago Peixoto, lançou o Pacto pela Educação no Estado de Goiás. Tal projeto 

era organizado em torno de pilares e metas, dentre as quais estava a Avaliação Diagnóstica 

(objeto de minha pesquisa), uma nova avaliação que trouxe ainda mais inquietações e, como 

estava me ingressando no curso de Pós-Graduação em Linguística, optei por investigar mais a 

fundo algumas problemáticas concernentes a tal avaliação. 

                                                

1  Disponível em: <http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/o-que-e-avaliacao-educacional/> 

Acesso em: 24 jul. 2014. 
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Outro fator importante para a escolha do objeto de estudo, foi o fato de trabalhar 

como professora formadora no Curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás (UEG) – 

Unidade Quirinópolis e nessa função sentir a necessidade do estudo para que os futuros 

licenciados também possam compreender alguns fatores que envolvem a avaliação e o ensino 

de Língua Portuguesa. 

Quando implantada algumas diretrizes educacionais no Estado de Goiás, os docentes 

foram “obrigados” a mostrar resultados de suas ações em números, o que gerou grande 

desconforto da classe. Desde o momento da implantação de algumas diretrizes educacionais 

no Estado de Goiás até a aplicação das mesmas pelas escolas e pelo Estado, houve muita 

inquietação, por parte dos docentes, pois os mesmos, de uma forma ou de outra, precisavam 

mostrar resultados em suas ações. Assim, considerando tais mudanças em confronto com a 

realidade educacional, ir além da mera avaliação focalizada na busca de números é de suma 

importância, devendo se considerar uma efetiva prática crítica sobre os meios avaliativos e a 

própria prática docente. Trata-se de um movimento entre o “fazer e o pensar sobre o fazer”, 

não obstante, pensar como fazer. Isso significa uma reflexão sobre a prática pedagógica, de 

forma tal que se tente pensar e agir em dinamicidade (FREIRE, 2001). Em se tratando do 

ensino de Língua Portuguesa, vejo que tudo isso se torna ainda mais relevante, pois tanto a 

leitura quanto escrita e compreensão/interpretação permeiam a vida das pessoas a todo 

instante e, sem dúvida, observo que o professor que reflete sobre sua prática é capaz de tomar  

decisões de forma a melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

Logo, a justificativa da pesquisa, bem como sua relevância, está na possibilidade da 

reflexão dos professores de Língua Portuguesa com relação às suas práticas e 

posicionamentos diante dos resultados das avaliações de seus alunos. Entendo isso como meio 

de repensar o ensino e sua prática, além de outras áreas que o envolvem, como a gestão 

escolar. Logo, trata-se de pensar sobre as ações a serem tomadas a partir dos resultados de 

avaliações em larga escala nas instituições de ensino. Por outro lado, também penso que 

muitas questões voltadas para avaliação nas dimensões micro e macro podem ser repensadas, 

tanto pelo Estado Avaliador, quanto pelos próprios professores em seu ambiente de trabalho. 

Estando consciente de que há diferentes formas de avaliar e com diferentes objetivos, 

deixo claro que a função dessa pesquisa é investigar acerca do como o Estado e os educadores 

se portam frente aos resultados obtidos nessas avaliações e, mais ainda, verificar como esta 

repercute nas práticas pedagógicas do professor de Língua Portuguesa. Dessa forma, busco o 

conceito de retroação em Matilde Scaramucci (2004), a qual faz uso do referido conceito no 

ensino de Língua Estrangeira (LE). 
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A autora aborda o termo como sinônimo de impacto e assim o entendo por perceber 

seu efeito dentro e fora de sala de aula e em seus diversos contextos. Até o momento, o que se 

pode entender é que as mudanças nas práticas do professor e até mesmo algumas ações 

propostas pelo governo tratam-se de uma retroação dos resultados da Avaliação Diagnóstica 

em Goiás, e se pensarmos na viabilidade desse impacto, ela muito tem a contribuir. 

Observando estas inquietações e seus desdobramentos no que se refere às mudanças 

no ensino, procuro responder às seguintes questões de pesquisa: Quais os impactos a 

Avaliação Diagnóstica, aplicada pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás (SEDUC), 

pode causar nos professores de Língua Portuguesa (LP)? Como os professores de LP 

compreendem os resultados que são obtidos por esse método avaliativo? De que forma os 

resultados dessa avaliação são usados pela escola, pelo professor e pelo Estado? 

Diante de todas as questões de pesquisa acima citadas e repensando o ensino de 

Língua Portuguesa, mais especificamente a avaliação em suas diversas instâncias, levanto a 

seguinte hipótese: será que a Avaliação Diagnóstica está cumprindo os seus objetivos? Os 

professores não estariam  aplicando atividades similares às da prova, como treino para os 

alunos? Outra hipótese é a de que os professores acabam compreendendo a Avaliação 

Estadual como uma forma de medir seu trabalho, além da aprendizagem dos alunos. Vê-se 

como um método coercitivo, pois os docentes percebem que essa avaliação pode ser uma 

forma de puni-los, contribuindo para que os mesmos se sintam incapazes, a partir do 

momento que seus alunos não atingem as melhores notas em alguns descritores propostos n 

Avaliação Diagnóstica. Ainda há o fato de a Avaliação Diagnóstica estar ligada à Prova Brasil 

e diretamente ao Ideb, haja vista que seu propósito é melhorar as habilidades dos alunos nos 

descritores utilizados na Prova Brasil.  

Para discutir essas questões, realizei a pesquisa com professores de Língua 

Portuguesa e uma Gestora de escola pública da cidade de Quirinópolis, Goiás. Além disso, 

busquei dados com o grupo de professores formadores da SEDUC – Goiânia tendo em vista 

conhecer o impacto dessa Avaliação Diagnóstica na ação docente. Esses dados poderão servir 

como uma amostragem do que representa essa avaliação para professores, escola e gestores.  

Nesse sentido, a avaliação teria apenas o papel de medir e não de diagnosticar o nível 

conhecimento. Hoffmann (2003) afirma que em contraposição ao paradigma classificatório e 

que sentencia os sujeitos, a avaliação deve ser mediadora na busca da reflexão, troca de 

ideias, de forma que ultrapasse o saber transmitido e se eleve ao saber construído e 

enriquecido. Assim, se os docentes entendem a Avaliação Diagnóstica como forma de medir 
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seu trabalho, levanto também a hipótese de que tais professores a têm como algo punitivo, na 

maioria das vezes.  

Desse modo, acredito que tal avaliação possa ter efeito positivo, de forma que mude 

as práticas pedagógicas no ensino de Língua Portuguesa, mas parece ainda não ser utilizada 

de maneira adequada ou não ter sido bem interpretada, uma vez que percebemos o modo 

como ela é posta e imposta. Assim, a mudança de práticas, ou o efeito de retroação
2
 na sala de 

aula, deve ocorrer de forma gradativa e lenta, visto que entendo a educação e o ensino e 

aprendizagem como processos e não como algo estanque ou irrefutável. 

O objetivo geral dessa pesquisa, portanto, é investigar o impacto da Avaliação 

Diagnóstica na prática docente dos professores de Língua Portuguesa, mais especificamente 

na cidade de Quirinópolis – Goiás, pois segundo pesquisa no portal da Secretaria da Educação 

de Goiás, tal avaliação está estruturada em um plano com pilares e metas a serem alcançadas. 

Nesse sentido, a partir das ações dos docentes e da Secretaria da Educação do Estado de 

Goiás, há que se ter algum efeito voltado para o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Após essa verificação, tomo como objetivos específicos da pesquisa: analisar o 

impacto que a Avaliação Diagnóstica proporciona à prática docente dos professores de Língua 

Portuguesa; verificar que ações estão sendo desenvolvidas pelo Estado nas escolas 

pesquisadas; certificar se os objetivos da Avaliação Diagnóstica estão sendo atingidos pelos 

órgãos públicos, levando-se em consideração o propósito de intervir nas fragilidades 

apresentadas pelos alunos e compilar informações sobre o impacto da Avaliação Diagnóstica 

nas escolas estaduais de Quirinópolis. 

Este estudo é de cunho qualitativo, por alguns momentos, amparado por dados 

quantitativos, e tem como corpora os resultados obtidos da Avaliação Diagnóstica, as práticas 

docentes com base nos resultados, além das respostas das entrevistas e questionários
3
 

realizados. Ressalto ainda o paradigma é interpretativista, o qual interpreta os dados a partir 

da visão do pesquisador, porém baseado em teóricos que tratam do assunto, como Afonso 

(2000), Hoffman (1995, 2012), Luckesi (2008), Freitas et. al. (2009), Scaramucci (2004), 

Grochoska (2013), Perrenoud (2008), dentre outros que contribuem de forma relevante para o 

estudo. 

O trabalho se divide em três capítulos, sendo que no capítulo 1 abordo a origem e 

construção do objeto de pesquisa, de forma a contextualizar o tema e fazer alguns 

apontamentos sobre as avaliações em larga escala, traçar os objetivos da pesquisa e descrever 

                                                

2 O termo retroação é usado na pesquisa com o sentido de impacto, o que será explicado mais adiante. 
3 Seguem anexados as entrevistas e questionários aplicados. 
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sua metodologia. Já no capítulo 2, o aporte teórico dá sustentação às perguntas e procura 

trazer à luz reflexões sobre a avaliação por diferentes prismas e sujeitos distintos. Nele ainda 

destaco a função do Estado, como avaliador, as avaliações nos campos micro e macro, 

avaliações internas e externas, além da conceituação de retroação, em se tratando do ensino de 

Língua Portuguesa, a partir de resultados de avaliações externas. 

O capítulo 3 traz a apresentação dos dados, o perfil das escolas pesquisadas e dos 

professores. Também nessa parte da pesquisa realizo a análise dos dados, percorrendo os 

critérios descritos no primeiro capítulo. Desse modo, descrevo o campo da pesquisa, os 

sujeitos e logo após faço uma relação das entrevistas com as teorias abordadas no trabalho, de 

forma que procuro atingir os objetivos propostos pela pesquisa.  

Por fim, nas considerações finais retomo as perguntas da pesquisa e indago sobre 

pontos importantes sobre os resultados obtidos. Após as referências, há anexos e apêndices, os 

quais considero dados importantes, uma vez que trazem informações sobre as avaliações em 

gráficos, questionários pertencentes à pesquisa e podem ser consultados, caso necessário, para 

melhor entendimento de alguns pontos do texto.  
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1 ORIGEM E CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA  

 

[...]  

Em situação de poço, a água equivale  

a uma palavra em situação dicionária:  

isolada, estanque no poço dela mesma,  

e porque assim estanque, estancada; 

mais: porque assim estancada, muda,  

e muda porque com nenhuma comunica,  

porque cortou-se a sintaxe desse rio,  

o fio de água por que ele discorria.  

[...]  

para que todos os poços se enfrasem:  

se reatando, de um para outro poço,  

em frases curtas, então frase a frase,  

até a sentença-rio do discurso único  

em que se tem voz a seca ele combate. 

 

(João Cabral de Melo Neto – Rios sem discurso) 

 

 

A pesquisa científica necessita de um caminho confiável e produtivo a ser percorrido 

para alcançar bons resultados. Palavras que se cruzam e entrecruzam nesse caminho; de modo 

que palavra a palavra, o texto se edifica, produzindo sentidos e constituindo um discurso. A 

epígrafe deste capítulo me orienta para a compreensão de que os sentidos são construídos por 

palavras que se encontram com outras, produzindo o “discurso”. Essa pesquisa configura-se 

como qualitativa e foi construída tomando por base os discursos de sujeitos produtores de 

sentidos ao longo do percurso, tendo em vista confirmar ou refutar as hipóteses apresentadas.  

E, é nesse movimento de produzir sentidos ao meu fazer pedagógico que surgiu este 

trabalho, o qual é fruto de minha inquietação de professora de Língua Portuguesa no Ensino 
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Fundamental II
4
 em escolas públicas da cidade de Quirinópolis e no Curso de Letras da UEG 

(Universidade Estadual de Goiás) – Unidade Quirinópolis, ao vivenciar problemáticas e 

discussões acerca das avaliações externas ocorridas nas escolas públicas, como por exemplo: 

a Prova Brasil, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a Provinha Brasil, o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), o sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego) e, por 

fim, a Avaliação Diagnóstica.  

Dentre os desafios que diversas escolas têm enfrentado atualmente, destaca-se a 

problemática do processo de ensino-aprendizagem em que se questiona a qualidade do ensino 

que é oferecido pelas instituições e o que é de fato apreendido pelos alunos. Assim, à escola 

cabe garantir que a aprendizagem dos discentes seja significativa, pois, além da inserção no 

mercado de trabalho, esses estudantes irão vivenciar situações diversas em diferentes esferas 

sociais, tais como suas relações interpessoais nas diversas instâncias. 

Neste capítulo, portanto, apresento os motivos e as reflexões desencadeadas para que 

a pesquisa se delineasse. Assim, de início busco aportes teóricos relacionados à avaliação em 

larga escala no Brasil e no Estado de Goiás. Para melhor contextualizar a pesquisa, faz-se 

necessário uma contextualização das avaliações em larga escala, citadas anteriormente, com 

maior atenção à Avaliação Diagnóstica, iniciada no ano de 2011, no Estado de Goiás, tendo 

em vista que a problemática da pesquisa gira em torno do impacto da Avaliação Diagnóstica 

na prática pedagógica dos professores de Língua Portuguesa, principalmente no que se refere 

às práticas de leitura e escrita nas escolas públicas. No decorrer da pesquisa, procurei 

investigar como esses professores veem essa avaliação e quais as ações pedagógicas 

decorrentes desse processo apresentam-se nas aulas de Língua Portuguesa. Descrevo também 

os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, tendo em vista o objeto de estudo: 

Avaliação Diagnóstica em Goiás na atuação dos professores pesquisados de Língua 

Portuguesa. 

1.1 Contextualização da pesquisa 

As avaliações em larga escala, já há alguns anos, ocorrem com frequência no ensino 

público do Brasil, isso vem sendo realizado tanto pelas esferas federais quanto estaduais e 

municipais. Algumas delas com objetivos de alcançar as metas baseando e comparando aos 

                                                

4  Trabalho como professora da Rede Estadual de Ensino desde 1993 e vivenciei o início das discussões e 

aplicação da Prova Brasil na escola estadual.  
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números de países desenvolvidos, outras para diagnosticar problemas relacionados ao nível de 

letramento dos alunos e às noções lógico-matemáticas nas diversas etapas de ensino: 

Fundamental, Médio e Superior.  

De acordo com Stein (2003), a avaliação, seja ela centrada nas pessoas ou nos 

processos institucionais, tornou-se um artifício adotado pelos administradores a partir da 

segunda metade da década de 1990, momento em que o país passava por diversas mudanças – 

período da globalização e do início de um governo neoliberalista – que se configuram a partir 

do governo do então presidente Fernando Collor de Mello. Desse modo, a avaliação tem sido 

usada como forma de regular as instituições de ensino, uma vez que são apresentadas por 

dados estatísticos, visando à medida de forma amostral dos conhecimentos mínimos exigidos. 

Vianna (2003) afirma ser necessária uma reflexão sobre essas avaliações externas, 

haja vista que as mesmas abrangem diversos níveis culturais e sociais. Outro fator relevante 

questionado pelo autor é o fato de nossos educadores estarem preparados ou não para 

desenvolverem as habilidades propostas pelas avaliações em larga escala. Nesse sentido, o 

Estado, como avaliador, busca parâmetros para verificar a qualidade de ensino no Brasil. 

Horta Neto (2007) afirma que a história dessas avaliações, desde seu surgimento até suas 

institucionalizações, como políticas do Estado, remete-nos a um longo processo de pesquisas 

e experiências concretas de avaliações, tanto no Brasil quanto em outros países. 

Assim, apesar de perpassar pelo caminho histórico de tais avaliações em larga escala, 

ressalto, no entanto, que a história da educação em nosso país nesse sentido ainda é muito 

recente e, devido a esse fato, nos parece em constante experiência. Ocorre que ao buscarmos 

alcançar metas com melhoria nos números em nossas avaliações, acabamos por nos remeter 

aos países com longo histórico na educação, ou seja, outras realidades. Desse modo, Vianna 

(2003) questiona sobre o fato de nosso ensino não ser orientado para alcançar as competências 

propostas pelas avaliações externas, e também nossos professores não estarem preparados 

para desenvolver as competências e habilidades propostas.  

Freitas et. al. (2009, p. 10), define avaliação como “um fenômeno regulado pelo 

Estado. [...] Isso nos obriga a considerar outros níveis de avaliação: tanto da instituição 

escolar, denominada avaliação institucional, como do próprio sistema como um todo, e 

avaliação de redes de ensino”. Dessa forma, Freitas et. al. (2009) propõem o seguinte 

esquema para explicitar melhor o que postula: 
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Figura 1- Esquema sobre os tipos de avaliação 

 

Fonte: Freitas et. al. (2009, p. 10) 

 

Como se pode perceber pelo esquema apresentado, o autor prevê uma interação entre 

os três níveis de avaliação: em larga escala, institucional e a de sala de aula. Desse modo, 

nesta pesquisa investigo se há, de fato, essa interação no sentido de uma avaliação proposta 

por uma instituição maior, refletir, ou impactar a prática do professor de Língua Portuguesa 

em suas ações pedagógicas na sala de aula. 

Trabalho como professora de Educação Básica desde 1993, a primeira edição do 

Saeb aconteceu em 1990, apesar de ainda não atingir a turma na qual eu ministrava aulas, 

vivenciei a implementação de tal avaliação. Ao iniciar na prática docente, atuei como 

alfabetizadora durante sete anos, somente depois de concluir o curso superior é que comecei a 

docência no Ensino Fundamental II.  

Destarte, naquela data, os educadores não tinham conhecimento suficiente do que se 

tratava tal avaliação. Éramos apenas avisados que os alunos seriam avaliados e que as notas 

eram uma forma de saber como estavam os nossos estudantes no que se referia aos conteúdos 

trabalhados.  

Assim percebendo, as avaliações continuavam a acontecer e os educadores ainda não 

tinham conhecimento adequado sobre as mesmas. Sempre se ouvia falar em Ideb, e Prova 

Brasil. Os conteúdos das provas eram sempre trabalhados nos anos em que ocorriam as 

mesmas. Após esse período eu percebia que a escola não dava continuidade aos trabalhos, 

mas havia tentativas. Após a Constituição de 1988 e a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) começa-se a traçar o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, porém 
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os docentes ainda se encontravam desinformados, dentre eles também me via perdida em 

meio a tantas informações. 

Após maior maturidade como educadora, percebi que, de certa forma, as avaliações 

externas tentavam dar uma amostra de como estava a situação educacional na escola na qual 

eu trabalhava e também em todo o país. Depois de diversas experiências vivenciadas por mim 

desde 1993 com tais avaliações, no ano de 2011 chegava à escola mais uma avaliação que, de 

para mim, era mais uma forma de quantificar o aprendizado dos discentes. Foram momentos 

distintos, porém que me chamaram a atenção, haja vista que a escola na qual eu trabalhava 

estava com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) abaixo do esperado e 

previsto pelos órgãos reguladores.  

No ano de 2011, o então Secretário da Educação do Estado de Goiás, Thiago 

Peixoto, lançou o Pacto pela Educação e dentre as ações do referido pacto estava a aplicação 

de uma avaliação pelo Estado, de forma periódica, nas escolas públicas: a Avaliação 

Diagnóstica. Nesse sentido, surgiram alguns questionamentos: Que impactos a Avaliação 

Diagnóstica causa nos professores de Língua Portuguesa? Qual é a compreensão dos 

professores de LP sobre os resultados da avaliação em suas salas de aula? Como os resultados 

dessa avaliação serão usados pela escola, pelo professor e pelo Estado? 

Antes de abordar as questões norteadoras da pesquisa, busco traçar o perfil histórico 

das avaliações em larga escala aplicadas no país para, posteriormente, conhecer em Goiás, e 

em Quirinópolis, foco deste estudo, o perfil das avaliações e seus impactos sobre a educação 

escolar. 

1.2 O INEP E A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA NO BRASIL  

Para abordar avaliação em larga escala no Brasil, é importante que se trace o 

histórico do principal órgão estatal responsável por esse tipo de avaliações: O Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), o qual era nomeado anteriormente de Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  

De acordo com Rothen (2008, p. 16), “o Inep “quase” nasce em 1936, quando 

Gustavo Capanema, ao reformular o Ministério da Educação e Saúde, cria o Instituto 

Nacional de Pedagogia”.  Naquele momento, o gestor do Inep, Lourenço Filho (1936-1946) 

afirma que esse “quase” nascimento do Instituto se deu pelo fato do ministro Capanema ter 

muitos outros encargos, fato que postergou o “parto” do Instituto para 1938. Rothen (2008) 

afirma que sua regulamentação só ocorreu de forma efetiva em 1938, por um Decreto-Lei nº 



 

 

23 

580, o qual foi expedido no dia 30 de junho do mesmo ano. Nesse momento, ele passa a ser 

chamado de Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Desse modo, pode-se perceber que 

naquela época a avaliação não era prioridade para o Estado, isso se levarmos em consideração 

a demora da criação do Inep. 

Assim, de acordo com o art. 2º do Decreto-Lei 580: 

Compete ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos:  

 organizar documentação relativa à história e ao estudo atual das doutrinas e das 
técnicas pedagógicas, bem como das diferentes espécies de instituições 

educativas;  

 manter intercâmbio, em matéria de pedagogia, com as instituições educacionais  

do país e do estrangeiro;  

 promover inquéritos e pesquisas sobre todos os problemas atinentes à 

organização do ensino, bem como sobre os vários métodos e processos 

pedagógicos;  

 promover investigações no terreno da psicologia aplicada à educação, bem como 

relativamente ao problema da orientação e seleção profissional;  

 prestar assistência técnica aos serviços estaduais, municipais e particulares de 
educação, ministrando-lhes, mediante consulta ou independentemente desta, 

esclarecimentos e soluções sobre os problemas pedagógicos;  

 divulgar, pelos diferentes processos de difusão, os conhecimentos relativos à    

teoria e à prática pedagógicas.  

 

Desse modo, percebe-se que novas atribuições foram delegadas ao Inep, de forma 

que se voltasse para o campo das pesquisas em educação, subsídios de políticas desenvolvidas 

pelo Ministério, além, é claro, de prestar assistência técnica aos sistemas estaduais, 

municipais e particulares de ensino, sendo que suas atribuições iam além da busca de soluções 

para os problemas relativos ao ensino. O que se verifica é que desde sua fundação o Instituto 

tem funções diversificadas no âmbito relacionado ao Estado, uma vez que ele também se 

incumbia de atividades administrativas e executivas, como a seleção de funcionários da União 

e questões pedagógicas. 

De acordo com Horta Neto (2007, p. 01), apenas em 1953, durante o segundo 

mandato de Vargas, é que ocorre a separação das ações da saúde com as da educação. Assim, 

o antigo Ministério passa a se chamar Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme 

determinação da Lei 1.920 e há uma separação das ações voltadas para a saúde. Nesse 

sentido, cria-se o Ministério da Saúde, o qual fica com as funções voltadas para ações 

relativas à saúde pública. Por outro lado, ainda segundo Horta Neto (2007), agregado ao MEC 

é criado o Serviço de Estatística da Educação e Cultura, o qual assume o papel de levantar as 

estatísticas voltadas para a educação e a cultura. 

Em pesquisa realizada por meio do Portal do Inep, verifica-se que o mesmo foi 

transformado em autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, nos termos da Lei 
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n.º 9.448, de 14 de março de 1997, alterada pela Lei n.º 10.269, de 29 de agosto de 2001, o 

qual tem por finalidades
5
: 

[...] 

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

de estatísticas educacionais e de projetos de avaliação educacional, visando ao 

estabelecimento de indicadores educacionais e de desempenho das atividades 

educacionais no País; 
III - planejar e operacionalizar as ações e procedimentos referentes à avaliação da 

Educação Básica; 

[...]; 

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

documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais e gestão das 

políticas educacionais; 

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

de diagnósticos, pesquisas e recomendações decorrentes dos indicadores e das 

avaliações da educação básica e superior; 

[...] 

VIII - promover a disseminação das estatísticas, dos indicadores e dos resultados das 
avaliações, dos estudos, da documentação e dos demais produtos de seus sistemas de 

informação; 

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

projetos e sistemas de estatísticas e de avaliação educacional; 

[...] 

XI - apoiar o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos necessários ao 

fortalecimento de competências em avaliação e em informação educacional no País.6 

Assim, o Inep assume o papel de avaliar a educação básica do país, além de fornecer 

subsídios para a elaboração de projetos e políticas públicas, tendo em vista a melhoria do 

ensino, de forma que as escolas tenham acesso às notas de seus alunos e, de certo modo, 

possam refletir e interferir nas fragilidades encontradas. Porém, ao nos debruçarmos no item 

VI, percebe-se que mais do que um avaliador, o Estado, por meio do Inep, torna-se um 

regulador da educação, pois os dados levam ao “ajustamento” do ensino nas instituições 

públicas de educação básica, visando sua melhoria.  

O principal foco do Instituto, atualmente, é coordenar o desenvolvimento de sistemas 

de projetos de avaliação educacional, além de manter atualizados os dados estatísticos, com o 

propósito de subsidiar a criação de novas políticas educacionais dos governos federal, 

estaduais e municipais. Não obstante, é responsável pelos três sistemas nacionais de avaliação 

implantados na década de 90: o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o 

Exame Nacional de Cursos (ENC), também conhecido como Provão e o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), iniciativa mais recente no campo da avaliação (CASTRO, 2000).  

                                                

5 Registram-se aqui as finalidades concernentes com o objeto da pesquisa. 

6 Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/web/acesso-a-informacao/finalidades> Acesso em: 21 jul. 2014. 
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Como já exposto, houve uma reorganização do Inep, de modo que o mesmo passou 

por uma nova estruturação do sistema de levantamentos estatísticos, atuando em praticamente 

todos os níveis educacionais, com seus instrumentos de avaliação. Para clarear essa 

reestruturação do Inep em relação ao patamar avaliativo, segue um quadro com as 

responsabilidades do Inep. 

 

Quadro 1 - Levantamentos estatísticos e avaliativos realizados pelo Inep 

Levantamentos estatísticos e avaliativos realizados pelo Inep 

Censo Escolar 
Levantamento de informações estatístico-educacionais de 

âmbito nacional. 

Censo Superior Levantamento de dados do Ensino Superior 

Avaliação dos cursos de Graduação 
Procedimento utilizado pelo MEC para o reconhecimento 
ou renovação de reconhecimento dos cursos de graduação 

Avaliação Institucional 

Análise dos dados e informações prestados pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) no Formulário 

Eletrônico e a verificação, in loco, da realidade 
institucional, dos seus cursos de graduação e de pós-

graduação, da pesquisa e da extensão. 

Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) 

Novo instrumento de avaliação superior do MEC/Inep. Ele 

é formado por três componentes principais: a avaliação das 
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. 

Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) 

Exame de saída, facultativo aos que já concluíram e aos 

concluintes do ensino médio, aplicado pela primeira vez em 
1997. 

Exame Nacional Para Certificação de 
Competências (Encceja) 

Proposta do Ministério da Educação de construir uma 

referência de avaliação nacional para jovens e adultos que 

não puderam concluir os estudos na idade própria. 

Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) 

Pesquisa por amostragem, do ensino fundamental e médio, 

realizada a cada dois anos. 

Fonte: Adaptado do Portal Inep (2014)
7
 

  

No quadro ilustrativo, pode-se observar que o Inep, no decorrer de sua história, 

agregou novas responsabilidades que vão da Educação Básica ao Ensino Superior. Outro fato 

relevante é que os dados estatísticos também fazem parte das avaliações, de forma que os 

mesmos contribuam para identificar forças e fraquezas no ensino por meio das avaliações 

propostas pelo Instituto. 

Devido o foco de a pesquisa se voltar para o impacto da Avaliação Diagnóstica 

proposta pelo Estado de Goiás e tal avaliação estar, de certo modo, ligada ao Saeb, percebo a 

necessidade de abordar tal avaliação e sua evolução, pois o motivo da implantação da mesma 

                                                

7
 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/conheca-o-inep> Data de acesso: jul. 2014. 
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foi o fato de o Ideb das escolas públicas em Goiás estar abaixo do esperado.  O Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por dois processos: a Avaliação Nacional 

da Educação Básica (Aneb), realizada por amostragem das Redes de Ensino, com foco nas 

gestões dos sistemas educacionais; e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), 

que busca avaliar cada unidade escolar e recebe, em suas divulgações, o nome de Prova 

Brasil. De acordo com o Caderno de Orientações para o professor sobre o Saeb e a Prova 

Brasil:  

O Saeb e a Prova Brasil, como se sabe, são programas nacionais do MEC–INEP que 

se destinam a avaliar a proficiência dos estudantes nas duas áreas específicas.  Em 

termos de Língua Portuguesa, a aferição da competência leitora, como dito no item 

dois, ocorre partindo da matriz de referência cuja concepção pedagógica segue uma 

visão textual.  Esta característica representa um avanço, ao considerarmos o 

entendimento do que seja aprender Língua Portuguesa, ou melhor, ser proficiente na 

língua materna.  É esta matriz que norteia a confecção dos itens que compõem a 
Prova Brasil e o Saeb (BRASIL, 2009, p. 13). 

Conforme se percebe, o Saeb é organizado por uma Matriz de Habilidades, que em 

relação às habilidades de Língua Portuguesa indicará a proficiência leitora dos alunos em 

língua materna. As habilidades são organizadas por Descritores, de modo que os mesmos são 

utilizados na elaboração da Avaliação Diagnóstica aplicada nas escolas públicas de Goiás. A 

seguir, apresento um breve histórico dessa avaliação em Goiás, para que se contextualize 

melhor o surgimento do problema da pesquisa. 

1.3 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM GOIÁS 

No Estado de Goiás, desde 2011, após o lançamento do Pacto pela Educação, 

iniciou-se também duas avaliações em larga escala, a saber: Sistema de Avaliação do Estado 

de Goiás (Saego) e a Avaliação Diagnóstica. Desse modo, o Saego busca indicadores da 

avaliação no Estado, assim como outros Estados já o fazem: São Paulo com a aplicação do 

Sistema de Avaliação do Estado de São Paulo (Saresp), no Ceará o Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) e o Sistema de Avaliação Educacional do 

Rio Grande do Sul (Saers). 

Nesse sentido, vejo a necessidade de melhor contextualizar a situação do Estado, 

quando do lançamento do Pacto pela Educação. O Estado estava passando por uma transição 

de governo e também dos funcionários lotados na educação. Ao tomar posse, o então 

governador, Marconi Perillo, nomeia para secretário da pasta da educação o administrador 

Thiago Peixoto, o qual, após estudar as estatísticas do ensino no Estado, organiza com sua 
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equipe um plano de ação que envolveria diversas ações, visando à melhoria do ensino em 

Goiás. 

No Estado de Goiás, a partir de 2011, foi desenvolvida uma proposta de 

acompanhamento do rendimento educacional, pelo Secretário da Educação: “A Avaliação 

Diagnóstica da rede estadual de ensino”. De início, tal proposta vislumbrava uma grande 

mudança na educação no Estado. Assim, o Estado elaborou propostas, projetos e políticas de 

intervenção visando melhorias no ensino. Levanto algumas inquietações como professora: De 

que forma o diagnóstico pode ser usado pelo sistema educacional e pelos próprios 

professores? A função dessa prova seria realmente de diagnosticar os problemas e melhorar o 

ensino no Estado? Será que o Estado está realmente avaliando a aprendizagem do aluno? Será 

que os professores estão, de fato, mudando sua prática em sala de aula ou apenas treinando os 

alunos para a realização de tal prova? 

Assim, busco verificar se a Avaliação Diagnóstica no Estado de Goiás, mais 

especificamente nas práticas de leitura e escrita em Língua Portuguesa, causa impacto na 

prática pedagógica de professores de Língua Portuguesa do 9º ano, na rede pública estadual 

de Quirinópolis – Goiás, uma vez que, como professora dessa área de ensino, pude vivenciar 

as problemáticas e as cobranças concernentes aos resultados de tal avaliação. Um dos 

problemas mais graves por mim percebido foi o fato de sempre ter que aplicar avaliações 

modelos, de modo que o aluno tomasse conhecimento de como funciona a estrutura da 

avaliação proposta pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás. 

Deste modo, as avaliações modelo, citadas anteriormente, podem servir para treinar 

os alunos, porém podem deixar lacunas no ensino-aprendizagem, pois quando esses mesmos 

alunos são colocados à prova, com relação à escrita, compreensão e pensamento crítico, 

podem sentir dificuldades em expor suas ideias de forma crítica e clara. Observando o próprio 

modelo de provas aplicadas para o Ensino Médio (ENEM), podemos colocar em contraste 

esses dois tipos de avaliação, ainda que em níveis diferentes, para perceber o quanto os 

modelos tornam-se destoantes frente à alguns quesitos. Por essa razão, é viável perseguir a 

linha do tempo desse tipo de avaliação em Goiás, a fim de perceber seu processo constitutivo 

e seus objetivos. 

A seguir, portanto, traço a cronologia da Avaliação Diagnóstica proposta em Goiás, 

desde sua implantação, até alguns resultados obtidos, de forma que se reflita sobre 

determinadas propostas de órgãos superiores na área da educação.  
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1.4 ASPECTOS CRONOLÓGICOS E TEÓRICOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM 

GOIÁS 

A Avaliação Diagnóstica teve início em 2011, como observado, e foi apresentada 

com o objetivo de buscar a melhoria das condições de trabalho e dos salários dos professores, 

além, e principalmente, de suprir falhas na aprendizagem dos alunos, no que se referiam as 

habilidades propostas pela Matriz de Habilidades do Estado. 

Em se tratando da Matriz de Habilidades do Estado de Goiás, houve toda uma 

trajetória para sua construção. Desde 2004, iniciou-se um processo no Estado denominado 

Reorientação Curricular, o qual propunha a ampliação do Ensino Fundamental para nove 

anos, além de um amplo debate sobre o currículo em todas as áreas. Foram organizados 

diversos Cadernos, até chegar à versão final do Caderno de número cinco (GOIÁS, 2009). 

Desse modo, esse Caderno foi, naquele momento, um direcionamento do professor com 

relação ao Currículo, haja vista que nele continham as Habilidades Mínimas que deveriam ser 

estudadas durante cada ano de estudo. 

Após as formulações e reformulações dos Cadernos Educacionais, a partir da posse 

do então governador Marconi Perillo, acontecem novas discussões sobre o currículo no 

Estado de Goiás e os profissionais da educação envolvidos na discussão optam pela adoção de 

um único currículo no Estado. Porém, em 2012, há a reorganização da Matriz de Habilidades, 

com algumas e adequações e mudanças em certas disciplinas, sendo que em Língua 

Portuguesa foi feito basicamente um recorte do Caderno cinco da Reorientação Curricular e 

também tendo como base os descritores da Prova Brasil, com a diferença que os conteúdos 

foram divididos por bimestre (GOIÁS, 2012). 

Nesse sentido, os professores foram orientados a trabalhar o currículo proposto e a 

Avaliação Diagnóstica, a qual é organizada seguindo a Matriz de Habilidades, com ênfase 

total nos descritores propostos pela Prova Brasil. 

 Segundo notícia publicada no Portal da Secretaria da Educação de Goiás, em 04 de 

março de 2011, a Avaliação Diagnóstica funciona como um 

divisor de águas no sistema educacional em Goiás. É este o resumo das opiniões 

acerca da primeira avaliação de Língua Portuguesa e Matemática que foi aplicada na 

última quinta-feira, 3, a aproximadamente 170 mil alunos da rede pública estadual 

matriculados no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. O 

cartão-resposta das provas começou a ser corrigido hoje, sexta-feira. A previsão é de 
que todos os resultados sejam tabulados até o próximo dia 14 e, assim, a Secretaria 
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de Estado da Educação tenha em mãos um completo diagnóstico do aprendizado dos 

estudantes8.   

Desse modo, o Plano Estadual de Educação em Goiás veio com o propósito de 

provocar grandes e significativas mudanças na área. A primeira Avaliação Diagnóstica, 

aplicada em 2011, e pelas notas obtidas, buscou-se retratar como estavam as habilidades dos 

estudantes no que se referia às práticas de leitura e escrito no processo ensino-aprendizagem 

de Língua Portuguesa e de Matemática. 

Como podemos perceber, de início, foram aplicadas apenas provas nessas duas áreas 

do conhecimento, sendo que, posteriormente, seus resultados foram quantificados em forma 

de gráficos
9
. Os dados obtidos serviram para que a escola pudesse intervir nas fragilidades 

apresentadas pelos alunos na prova diagnosticada no que se refere aos conhecimentos e 

habilidades linguísticos e matemáticos dos alunos dos 5º, 9º anos, além da 3ª série do Ensino 

Médio. 

Lançado em conjunto pelo governador Marconi Perillo e o secretário Thiago Peixoto, 

o Pacto Pela Educação é financiado pelo Movimento Brasil Competitivo, entidade composta 

por empresas privadas que injetam dinheiro em forma de empréstimo a projetos 

governamentais e particulares sobre modelos de gestão. O projeto apresenta as diretrizes e 

metas do governo para a reforma educacional, sendo que a última se baseia em cinco pilares e 

se subdivide em 25 metas a serem atingidas (CÁCIO JÚNIOR, 2011).  

Assim, como educadora, naquele momento, percebi uma reviravolta nas instituições 

de ensino, dentre as quais estavam as reformas propostas pelo governador e pelo secretário. 

Entre elas, algumas consideráveis no plano salarial: ao mesmo tempo em que se propunham 

melhorias para o ensino, os professores perdiam uma conquista adquirida ao longo de lutas, a 

qual se tratava de 30% nos seus salários conquistados por cursos de formação. Tal perda 

relaciona-se a Reforma proposta nos cinco pilares, que previa o pagamento do Piso Nacional 

da Educação. Com essa necessidade de cumprir o piso, o governador decidiu incorporar 

algumas conquistas da classe de educadores ao seu salário, desse modo, profissionais que não 

tinham formação continuada passaram a ter o mesmo salário dos que fizeram cursos de 

formação. 

Ainda de acordo com Cácio Júnior (2008), o objetivo principal do governo era 

“melhorar a pontuação das escolas goianas no Índice de Desenvolvimento da Educação 

                                                

8 Disponível em : <http://www.see.go.gov.br/imprensa/?Noticia=2582>  Acesso em:  mai. 2014. 
9 Seguem anexos os gráficos comparativos das escolas pesquisadas, desde 2011 até 2013 
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Básica (Ideb). As ações do plano preveem a valorização e fortalecimento dos profissionais de 

educação; adotar práticas de ensino com alto impacto de aprendizagem [...]”.  

Nesse sentido, o Pacto pela Educação, em alguns momentos, mostrava-se 

contraditório, pois havia a proposta de mudança, em que, por um lado, os pilares tornavam-se 

claros e com metas a serem alcançadas, mas, por outro lado, o professor sentia-se lesado, no 

sentido de que lhe retirada uma conquista – a bonificação por formação continuada – e esta 

ser agregada ao salário-base, como forma de cumprir a lei que trata da obrigatoriedade de 

pagamento de piso ao professor. Logo, ao mesmo tempo em que se poderia pensar na 

possibilidade de uma melhoria no ensino podia ser clara, ela vinha através de suprimir as 

conquistas dos professores, obrigando-os a cumprir leis se quisessem manter seus direitos já 

conquistados anteriormente. Uma troca considerada pela categoria um tanto injusta para 

grande parte dos educadores, principalmente por aqueles que buscavam seu aperfeiçoamento. 

Evidenciando esse e outros pontos dessa reforma, apresento, a seguir, os pilares da reforma 

com suas respectivas metas disponíveis, as quais se encontram no site da SEDUC
10

. 

 
Quadro 2 - Os pilares da Reforma Educacional Goiana - 2011 

Pilares Metas 

1- Valorizar e fortalecer o profissional da 

educação 

1- Valorização do plano de carreira do docente. 

2- Escola de Formação de Professores. 

3- Academia de lideranças. 

4- Residência Educacional. 

2- Adotar práticas de ensino de alto 

impacto na aprendizagem 

5- Currículo referência. 

6- Tutoria  pedagógica. 

7- Educação em tempo integral. 

8- Novo ensino médio. 

9- EJA profissionalizante. 

10- Rede de colaboração. 

11- Investimento em TI para reforçar o aprendizado. 

3- Reduzir significativamente a 

desigualdade social 

12- Suporte às escolas vulneráveis. 

13- Correção da distorção idade-série. 

14- Redução da evasão e reprovação. 

15- Apoio às diversidades. 

4- Estruturar reconhecimento e 

remuneração por mérito 

16- Índice de desempenho educacional de Goiás. 

17- Bônus por desempenho dos servidores. 

18- Prêmio escola. 

19- Poupança para alunos. 

20- Educadores do Ano. 

5- Realizar profunda reforma na gestão e 

na infraestrutura 

21- Excelência em infraestrutura. 

22- Escola modelo e Comunidade. 

23- Otimização dos gastos. 

24- Integração educacional com os municípios. 

25- Excelência de gestão da Secretaria. 

Fonte: Adaptado do Portal da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (2014) 

                                                

10 Fonte: Adaptado de <http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/>. Data de acesso: mai. 2014. 
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Pelo apresentado no quadro acima pode-se observar que a reforma proposta pelo 

Secretário da Educação de Goiás está ancorada por cinco pilares, dos quais têm-se 25 metas a 

serem alcançadas. Mesmo após a saída do então Secretário Thiago Peixoto, em 2014, a nova 

Secretária de Educação, Vanda Dasdores Siqueira Batista, afirmou a continuidade do trabalho 

desenvolvido pelo secretário (DIÁRIO DE GOIÁS, 2014). Deixo claro que entre as metas e 

pilares, os que fazem parte da minha pesquisa são apenas os que se referem ao Ensino 

Fundamental II, mais especificamente ao 9º ano. 

No momento do lançamento das mudanças, o Secretário Thiago Peixoto organizou 

uma caravana, nomeada de Caravana dos 100 dias, na qual ele visitou as escolas do Estado, 

conversou com os gestores e com alguns professores, lançando a proposta de mudança. 

Naquele momento, eu estava como professora regente e testemunhei a visita do secretário na 

escola em que eu trabalhava. Alguns passos foram dados e algumas metas propostas pela 

reforma foram alcançadas, de acordo com o Portal da Secretaria da Educação de Goiás 

(SEDUC), dentre as quais se destacam: 

 

a) Curso preparatório realizado pelos candidatos à direção das escolas; 

b) Elaboração de plano educacional apresentado à comunidade escolar, quando do 

momento das eleições; 

c) Bonificação aos professores com boa frequência; 

d) Reconhecimento do coordenador pedagógico com carga aumentada para 40h/a, 

fato que possibilita a realização de formação continuada; 

e) Curso de pós-graduação latu senso oferecido aos diretores das unidades 

escolares; 

f) Aumento de 45% na gratificação dos diretores; 

g) Alunos bonificados por ter alcançado notas boas; 

h) Escolas com alto desempenho nas notas da Avaliação Diagnóstica e no Ideb 

recebem prêmio de vinte mil reais; 

i) Investimento em reformas de infraestrutura; 

j) Modernização da Secretaria Estadual de educação; 

k) Criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana (Idego). 

Em conversa recente com diretores e professores, fui informada de que algumas das 

metas propostas pelo Pacto pela Educação estão em andamento. Segundo notícia oficial 

publicada no Portal da Secretaria de Educação de Goiás, os diretores já concluíram o curso 
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em gestão escolar, porém muitos deles afirmaram ter abandonado o curso por não 

conseguirem e nem terem tempo de realizar as atividades propostas no ambiente virtual.  

Com a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Goiana (Saego), o 

governo atingiu mais uma meta em 2011, ao lançar as notas do índice proposto pelo próprio 

Estado. Na tabela 1 (p. 105), no tópico que trata dos Impactos da Avaliação Diagnóstica nas 

aulas de Língua Portuguesa e no funcionamento da escola, constam as notas das escolas 

pesquisadas. 

Não obstante, o problema com a perda das conquistas salariais não foi o único 

desconforto na educação, a proposta de bônus aos funcionários que não faltassem ao 

trabalho
11

, nem mesmo para consultas médicas, também gerou grande polêmica, pois como a 

cidade fica longe da capital (Goiânia), os professores, na maioria das vezes, mesmo tendo 

motivos justificáveis para as faltas, desistiam pelo fato da necessidade de passarem pela junta 

médica situada na capital.  

No mesmo ano de início da avaliação, as escolas estaduais tiveram que acatar a 

orientação de publicar as notas do Ideb em placas que mostravam a nota da escola e a meta 

para a próxima avaliação. Tudo isso traz à tona a reflexão sobre o diagnóstico proposto pelo 

Estado. Nesse sentido, Luckesi  (2001) aponta que o ato de avaliar deve servir para melhorar a 

aprendizagem, porém com as notas do Ideb publicadas nas portas da escolas, instala-se mais 

um desconforto do que um incentivo para a melhoria das notas e, consequentemente, da 

aprendizagem das habilidades não alcançadas. Afinal, até aqui a obtenção de maiores notas 

não parece refletir de forma proporcional a melhoria das habilidades. 

Assim, conforme afirma Luckesi (2008, p. 28), “a avaliação não se dá nem se dará 

num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de 

educação, traduzido em prática pedagógica”. Ou seja, não se deve avaliar apenas pelo simples 

fato de medir o conteúdo aprendido, mas para possíveis intervenções em erros, em uma busca 

constante de novas metodologias que levem ao caminho do conhecimento. Nagel (1986), por 

sua vez, aponta que em sistemas de ensino pautados no tradicionalismo, a avaliação ainda tem 

apenas a função de valorar, dessa forma, excludente e seletiva. Assim, pauta-se em noções de 

certo ou errado, de forma tal que apenas valorize a quantidade.  

Devido ao fato de a pesquisa estar centrada no impacto que a Avaliação Diagnóstica 

de Língua Portuguesa causa nas escolas públicas estaduais, vejo a necessidade de levantar 

reflexões acerca de avaliações em larga escala, de modo geral. Assim, a pesquisa justifica-se 

                                                

11 O bônus faz parte de uma das metas do Pacto pela Educação e foi nomeado pelo Estado como Programa 

Reconhecer. 
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por proporcionar indagações aos professores e também para que se entenda melhor esse 

processo avaliativo em Goiás, haja vista que ainda não existem muitas pesquisas sobre esse 

tema e que esse novo modelo avaliativo ainda precisa de maiores reflexões. 

Com relação à investigação da pesquisa, afirmo que ainda não há muitos estudos que 

tratam do impacto de avaliações externas nas escolas, principalmente se tratando de Goiás. 

Horta Neto (2007) realizou uma pesquisa sobre avaliações externas e a utilização de seus 

resultados, o que nos remete a impacto, pois se usa os resultados para promover mudanças.  

A pesquisadora pioneira nos estudos sobre efeito retroativo no Brasil é a Professora 

da Unicamp Matilde Scaramucci, mas tanto suas pesquisas quanto as orientações são 

direcionadas para o ensino de língua estrangeira. Dentre os trabalhos da autora, destaco os 

seguintes: “Vestibular e ensino de língua estrangeira (Inglês) em uma escola pública” (1999), 

“Efeito retroativo da avaliação no ensino/aprendizagem de línguas: o estado da arte” (2004) e 

“Validade e consequências sociais das avaliações em contextos de ensino de línguas” (2011). 

Studer (2008) pesquisou e apresentou sua tese de doutorado sobre os impactos de 

avaliações externas, voltada para docentes do ensino superior. Na pesquisa, a autora toma 

para análise o Exame Nacional de Cursos (ENC), “provão” e os impactos de seus resultados 

no habitus dos docentes em uma Universidade particular. Entendo habitus na tese citada 

como algo habitual, uma prática contínua, algo que se está habituado a fazer. Nesse sentido, a 

pesquisa é relevante e também me oferecerá aporte teórico para enriquecer meu trabalho.  

Há um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), o Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais (GAME). Tal grupo 

alcança destaque em suas pesquisas por desdobrar-se nos estudos acerca das avaliações. Ele 

tem como coordenadora a professora Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben e Retorta 

(2007). Trata-se de uma referência para os estudos dessa área, pois suas pesquisas acerca do 

efeito retroativo acabam por se destacar. Um desses estudos promovidos pelo GAME, 

retratando o efeito retroativo foi desenvolvido a partir dos resultados do vestibular da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) no ensino de Língua Inglesa em nível médio.  

Outra pesquisa de suma importância é a de Adriana Bauer (2006), a qual trata dos 

resultados do Saresp e o uso dos mesmos na formação continuada dos docentes no estado de 

São Paulo. Portanto, ancorada por pesquisas já realizadas e também por autores da área de 

pesquisa, acredito que a relevância desse trabalho é o fato de, apesar de não ser um assunto 

novo, a Avaliação Diagnóstica é um dos instrumentos aplicados em Goiás, como uma das 

metas para que se aumente o Ideb do Estado, o que a torna o campo de investigação de 

pesquisadores interessados no assunto. 
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Pensando na Avaliação Diagnóstica como algo a ser refletido, podemos pensar na 

posição de Hoffman (1995, p. 112) quando afirma que “A função seletiva e eliminatória da 

avaliação é uma responsabilidade de todos.” Assim, ao avaliar se exerce um ato político, 

mesmo quando não se pretende. A avaliação, como ação libertadora, é uma prática coletiva 

que exige a consciência crítica e responsável de todos na reflexão sobre a ação. 

A autora ainda aponta que, 

Avaliar para promover significa, assim, compreender a finalidade dessa prática a 

serviço da aprendizagem, da melhoria da ação pedagógica, visando a promoção 

moral e intelectual dos alunos. O professor assume o papel de investigador, de 

esclarecedor, de organizador de experiências significativas de aprendizagem. Seu 
compromisso é o de agir refletidamente, criando e recriando alternativas 

pedagógicas adequadas a partir da melhor observação e conhecimento de cada um 

dos alunos, sem perder a observação do conjunto e promovendo sempre ações 

interativas. (HOFFMAN, 2001, p.22) 

Desse modo, espera-se que o Estado planeje ações, a partir dos resultados da 

Avaliação Diagnóstica e, em contrapartida, que o professor busque por meio dos resultados da 

avaliação promover uma reflexão sobre o ensino da Língua Portuguesa, de modo a planejar 

suas aulas direcionadas à melhoria do ensino.  

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A inquietação pelo objeto de pesquisa surgiu quando as avaliações em larga escala 

tomaram força na rede pública de ensino, onde eu já trabalhava como professora de Língua 

Portuguesa. De início era apenas um mal estar, um não saber direito sobre o assunto. Ao 

ingressar no mestrado, a inquietação já havia se tornado um problema irreversível Desse 

modo, optei por pesquisar sobre um tipo de avaliação em larga escala. 

Nesse sentido, o meu objeto de pesquisa foi se delineando a partir do conhecimento 

empírico que eu tinha sobre o mesmo, de modo que a vivência com as práticas pedagógicas 

fez-me perceber a importância de investigar sobre os impactos que a Avaliação Diagnóstica 

poderia causar no ensino de Língua Portuguesa. A escolha pela abordagem qualitativa, 

permeada em certos momentos pela quantitativa de pesquisa científica, deu-se de acordo com 

o delineamento durante meus estudos, o qual foi construído por meio de pesquisas 

bibliográficas, coleta de dados e leitura de documentos. Desse modo, o estudo revelou-se 

proeminente e minhas percepções foram importantes para a escolha do tipo de estudo.  

Devido ao fato desse trabalho ser interpretativo e também trazer algumas quantificações para 

tabulação de dados, foi necessário o uso de uma abordagem qualitativa e quantitativa, como já 
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mencionado, com foco para a qualidade dos dados obtidos, promovendo assim uma maior 

reflexão sobre o tema proposto.  

Segundo Richardson (1999), o método quantitativo é relevante no momento em que é 

necessário demonstrar as relações que existem entre certos fenômenos, desta forma ele é 

estatístico, pois quando existem muitas relações elas precisam ser quantificadas para se saber 

qual aconteceu mais vezes e o resultado delas, depois que elas aconteceram.  

Como se sabe, a pesquisa qualitativa em educação tem aumentado muito, pois de 

acordo com Lüdke e André (1986, p. 12), na pesquisa qualitativa “a preocupação é muito 

maior com o processo do que com o produto. O interesse do pesquisador ao estudar 

determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e 

nas interações cotidianas”. 

Dessa maneira, ao analisar de forma qualitativa os dados, há essa preocupação em 

verificar como as realidades se processam, os motivos que levam cada fato a ocorrer em 

determinados ambientes, por que os sujeitos se comportam dessa ou daquela forma. O método 

qualitativo nem sempre se preocupa com estatística, ou seja, não é prioridade medir 

fenômenos, e é por meio deste método que será possível compreender os aspectos 

psicológicos dos sujeitos e analisar os dados por diferentes prismas. 

Por outro lado, André (2008) afirma que ambos os métodos, quantitativo e 

qualitativo, inter-relacionam-se no sentido de que as análises são feitas por meio de 

referências e ponto de vista do próprio pesquisador, mas tais análises também são, por vezes, 

quantificadas e exigem dados precisos. Assim, apesar de haver diferenças consideráveis entre 

as investigações de cunho qualitativo e quantitativo, essas abordagens não se constituem em 

polos totalmente opostos, pois os elementos que as compõem podem ser usados em conjunto 

na mesma pesquisa. 

De acordo com Moreira e Caleffe, 

[...] se o indivíduo adota uma visão alternativa da realidade social que enfatiza a 

importância da experiência subjetiva dos indivíduos na criação do mundo social, a 

busca pelo entendimento concentra-se em questões e abordagens diferentes. A 

principal preocupação do pesquisador é com um entendimento da maneira pela qual 

o indivíduo cria, modifica e interpreta o mundo em que ele se encontra. A 

abordagem agora toma um aspecto qualitativo como também quantitativo (2008, p. 

44). 

Dessa maneira, optei por estruturar a pesquisa em base qualitativa, porém em alguns 

momentos ela se revela amparada por dados quantitativos, pois ao longo do trabalho e em 

seus anexos abordo quantificações, as quais são expostas por meio de gráficos, tabelas e 
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quadros. Além disso, busco demais aportes teóricos, ligados ao tema em estudo para dar 

suporte à análise e compreensão dos dados. A opção pela quantificação também ocorreu 

devido ao fato de muitos dados serem necessários por darem maior suporte às interpretações 

analíticas possíveis. As análises qualitativas fazem parte de interpretações das entrevistas e 

questionários, dos gráficos e dos próprios sujeitos pesquisados, haja vista que são 

heterogêneos e não há como mensurar tal heterogeneidade, mas sim analisar de forma mais 

subjetiva, interpretativa. 

Deste modo, com o cruzamento dos dados, recorrer às quantidades de provas 

aplicadas, número de escolas, sujeitos envolvidos, dados gráficos ainda se torna mais 

necessário, pois embasa os estudos e norteia os caminhos analíticos. Desse modo, a pesquisa 

quantitativa também será útil para comprovar e/ou refutar hipóteses levantadas e atingir os 

objetivos da referida pesquisa. 

1.5.1 Paradigma interpretativo como método de investigação da realidade social 

Durante a pesquisa, optei pelo paradigma interpretativo por entender que ele inclui 

tanto abordagens qualitativas quanto quantitativas de pesquisa, pois, conforme afirmam 

Moreira e Caleffe (2008, p. 60), “o interesse central nesse paradigma é o significado humano  

da vida social e sua elucidação e exposição pelo pesquisador.” Desse modo, posso analisar os 

dados, de forma mais subjetiva, o que é possível nas ciências humanas, haja vista que a 

educação é um processo e deve ser interpretada como tal. Para alguns autores (ERICKSON, 

1986; CRESWELL, 1988; HITCHICOCK e HUGHES, 1989; SPARKERS apud MOREIRA 

e CALEFFE, 1988), o paradigma interpretativo abarca um grande número de abordagens de 

pesquisa, sendo mais inclusivo do que outros. Assim, por ser a minha pesquisa qualitativa e 

com alguns dados quantitativos, tal paradigma será essencial. Moreira e Caleffe (1988, p. 60), 

ao teorizarem sobre o paradigma interpretativo, explicitam que “ele aponta para 

características comuns às várias abordagens – o interesse central de todas as pesquisas nesse 

paradigma é o significado humano da vida social e a sua elucidação e exposição pelo 

pesquisador”. 

Assim, tomo como sujeitos de pesquisa professores da rede pública estadual de 

ensino, para interpretar como se dá a tomada de posição destes após os resultados da 

Avaliação Diagnóstica. Elucido, ainda, que gestores e coordenadores ofereceram dados à 

pesquisa, pois busquei verificar os resultados das avaliações dos alunos, os moldes de 
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elaboração da referidas avaliações, além de verificar as ações e projetos organizados pelo 

Estado para melhorar o nível dos alunos em determinadas habilidades. 

Nesse sentido, de acordo com Andrade e Tanaka (2001, p. 60), o paradigma 

interpretativista encaminha-se pela “tentativa de compreender o mundo tal como ele é 

percebido e vivido; compreender a natureza fundamental do mundo social, ao nível da 

experiência subjetiva”. Assim, a experiência subjetiva dá-se na compreensão do mundo dos 

sujeitos pesquisados e não dos observadores, haja vista que o pesquisador interpreta os dados, 

porém sempre na tentativa de captar o que os sujeitos pretendem transmitir. 

Segundo Moreira e Caleffe (2008), a linguagem é vista pelo pesquisador 

interpretativo como os símbolos nos quais as pessoas podem diferir, pois as interpretações 

feitas podem apontar diferentes percepções, devido ao fato de as pessoas terem diferentes 

visões do que é a realidade. Desse modo, no paradigma interpretatista, o pesquisador precisa 

ter uma visão mais apurada dos fatos e do contexto dos sujeitos, para, a partir daí, entender e 

interpretar os dados, de forma a dar significado aos ditos dos pesquisados. 

Em se tratando de linguagem, como professora de Língua Portuguesa, tomo a 

concepção de língua proposta pelo PCN (BRASIL, 1997), o qual vê a língua na concepção 

bakhtiniana, ou seja, uma forma de interação verbal. Assim, ao interpretar os dados, vejo a 

necessidade dessa percepção de diferentes vozes dos ditos, um diálogo com os resultados, 

para que a interpretação dê significado aos dizeres e às quantificações feitas no percurso da 

pesquisa. 

Erickson (1986) tem uma concepção similar a Moreira e Caleffe (2008) quando 

afirma que a construção dos significados dá-se por meio dos atores sociais, observando que as 

interpretações são construídas e abertas a novas interpretações e possibilidades, assim como 

as escolhas humanas sucessivas na cadeia de interação social.  

Por outro lado, Coulon (1995) afirma que, como atores sociais da pesquisa, os 

conceitos e raciocínios utilizados devem ser pelo menos propostos como uma mais fiel 

reprodução do mundo que os atores ou sujeitos da pesquisa tentam nos passar ou 

compreendem e percebem. 

Serrano (1998, p. 97, tradução minha) sobre as regras de análise no paradigma 

interpretativista, afirma que “é diferente segundo o contexto onde sucede a prática de 

interação e consenso que os sujeitos mantém entre si. O objeto da investigação nesse 

paradigma é a construção de teorias práticas [...] constituídas por regras, não por leis” Assim, 

como se observa, tal paradigma toma o contexto de interação como base da interpretação dos 
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dados, fazendo uso de regras e não de leis fixas, o que o torna, de certa forma, não estanque, 

pois as regras mudam de acordo com os contextos de estudo e com as situações de interação. 

Quanto aos objetivos, opto pela pesquisa exploratória, a qual segundo Gil (2002, p. 

41) “proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 

a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Nesse sentido, o problema levantado 

foi explorado e investigado, do modo como sugere Gil (2002), a saber: levantamento 

bibliográfico, entrevistas, análise dos exemplos; tudo o que realizei em minhas investigações. 

Por trabalhar como professora na rede pública estadual de ensino há mais de 20 anos, 

pude vivenciar muitas aplicações de avaliações em larga escala, dentre as quais a Prova 

Brasil, aplicada ao 8º ano (série na qual eu era professora). Naquele momento, não 

compreendia bem como era a sistemática da prova e nem seus objetivos. Com o passar do 

tempo, os objetivos de tal avaliação clarearam um pouco, porém não muito. Assim, quando 

em 2011 deu-se início a uma reforma no ensino de Goiás e o mesmo envolvia a aplicação de 

uma avaliação em larga escala, como pesquisadora, surgiu-me o interesse de investigar 

melhor o assunto, pois o que sempre percebi foi que a aplicação dessas avaliações ficava sem 

objetivos muito claros para os professores, sob minha ótica. Portanto, naquele momento, 

como aluna da pós-graduação, senti a necessidade de investigar sobre a possibilidade de 

mudança das práticas pedagógicas nas aulas de Língua Portuguesa. 

Assim, a pesquisa foi delineando-se com as perguntas, hipóteses levantadas e seus 

objetivos traçados. O levantamento bibliográfico foi realizado tomando por base os estudos 

voltados para o tema, a saber: Hoffmann (1995, 2001), Pedro Demo (1999) , Scaramucci 

(2004) , Luckesi (2012), Steban e Lacerda (2012),  Kraemer (2005), Both (2007) , Libâneo 

(1994), Freitas et. al (2009), Grochoska (2013), dentre outros pertinentes. Foram realizadas 

pesquisas em livros e artigos científicos, por meio impresso e virtual, para depois produzir o 

texto, baseado em inferências e na compreensão das teorias estudadas. 

O levantamento bibliográfico em fontes impressas e virtuais abarcar maior 

possibilidade no desdobramento do estudo, pois como vimos, há pesquisas como o grupo 

GAME que são importantes para o presente estudo, além da importância do contexto 

situacional do estado nas mudanças traçados pelos governadores e secretários da educação. 

Por essa razão, conforme aponta Oliveira (2001, p. 19), “a pesquisa bibliográfica tem por 

finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram sobre 

determinado assunto ou fenômeno”. Portanto, apresento no capítulo seguinte um 
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levantamento bibliográfico para dar suporte teórico ao estudo, haja vista que o mesmo 

mensura os aspectos relevantes que permeiam a temática abordada. 

1.5.2 Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados foram utilizados questionários semiestruturados e entrevistas, 

as quais foram gravadas e transcritas. Gil (2002, p. 114) entende questionário como “conjunto 

de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado, a entrevista, por sua vez, pode ser 

entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação „face a face‟ e em que uma 

delas formula questões e a outra responde”. Nesse sentido, elaborei as questões de entrevista de 

forma semiestruturada e realizei as entrevistas com os sujeitos, os quais responderam de forma 

tranquila. Uma das entrevistadas preferiu responder às perguntas por escrito, devido ao fato de 

não ter muito tempo para a gravação. 

Durante a coleta de dados, foram aplicados questionários aos gestores das escolas, para 

entender melhor e caracterizar o funcionamento de cada uma das instituições de ensino, e também 

às professoras, objetivando perceber como estas usavam os resultados da avaliação diagnostica 

em suas aulas de Língua Portuguesa, ou se para as docentes era indiferente tais resultados. 

Como já citado, uma das entrevistadas não se dispôs de tempo para gravar a entrevista, 

logo ela respondeu às questões por escrito e enviou-me por e-mail. A entrevistada trabalha na 

Secretaria Regional de Ensino (SRE) de Quirinópolis e é responsável pela organização, logística e 

aplicação da Avaliação Diagnóstica na SRE. Conforme teoriza Gil (2008, p. 115), “qualquer que 

seja o instrumento utilizado, [...] as técnicas de interrogação possibilitam a obtenção de dados a 

partir do ponto de vista dos pesquisados.” Por outro lado, como pesquisadora, faço uso da revisão 

bibliográfica usada na pesquisa e também de fatores subjetivos na análise de dados. Desse modo, 

o caminho da pesquisa pode ser refeito, porém pode-se chegar a resultados distintos, uma vez que 

os fatores subjetivos podem se diferencias de pesquisador para pesquisador  

Ao analisar os gráficos, observar as provas da Avaliação Diagnóstica, e buscar em 

documentos as ações do governo para a melhoria no ensino aprendizagem de Língua 

Portuguesa, descrevo e analiso documentos fornecidos pelas escolas e pela Secretaria de 

Educação de Goiás (SEDUC), o que faz com que, de certo modo, a pesquisa também se 

baseie de análise documental. Entendo que "a característica da pesquisa documental é que a 

fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias" (MARCONI E LAKATOS, 2007, p. 176). 

Portanto, os instrumentos de coleta, como nos reportam a teoria e as discussões, 

mesclam-se e imbricam-se, pois trago dados subjetivos (entrevistas e questionários) e 
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objetivos (gráficos, resultados, tabelas, exemplos de atividades), dos quais faço uso para 

alcançar os objetivos propostos pela pesquisa. 
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2  APORTE TEÓRICO 

O verso não, ou sim o verso?  

Eis-me perdido no universo  

do dizer, que, tímido, verso,  

sabendo embora que o que lavra  

só encontra meia palavra. 

 

(Carlos Drummond de Andrade – Passatempo) 

 

Assim como a escrita de versos, mencionada no poema de Drummond, é sempre um 

dilema, a escrita e a escolha dos teóricos em uma pesquisa científica também o é. Muitas 

vezes nos perdemos no universo das teorias, mas é necessário continuar, porque a ciência é 

uma busca constante de sentidos, não se têm verdades prontas, assim como não se tem o 

sentido completo e o significado de todas as palavras. 

Neste capítulo, apresento um breve histórico das avaliações em larga escala no 

Brasil, conceitos teóricos e discussões relacionadas às questões da avaliação que embasam a 

pesquisa. Desse modo, ao traçar o percurso histórico das avaliações em larga escala no país, 

procuro dar ao leitor um melhor entendimento da Avaliação Diagnóstica e em que contexto a 

mesma emerge. Em seguida, abordo as diferentes avaliações existentes no âmbito 

educacional, começando por um conceito mais amplo, até chegar à avaliação sala em aula, 

lugar onde as interações acontecem de forma ativa e relevante. Construo, também, um quadro 

representativo da noção de avaliação por diversos segmentos, ainda apresento os conceitos de 

retroação ou “efeito retroativo” (como já esclarecido, entendido aqui como impacto) no 

ensino, de forma a visualizar como esse efeito pode atingir a prática educativa, por meio das 

avaliações propostas pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DAS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL 

 

Como já citado na introdução, há diversas pesquisas no campo da avaliação em larga 

escala no país, de forma que as discussões do tema não são novas. Porém, esta pesquisa tem 

como princípio inovador trazer o fato de o Estado de Goiás optar por elaborar suas próprias 

avaliações em “larga escala”, visando à melhoria dos índices do Ideb, que estavam abaixo do 

esperado. 
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De acordo com Soares (2001, p. 37), muitos autores referem-se à avaliação em larga 

escala com seu início em 1990, mas, desde o início do século XX, elas já existiam com outras 

denominações, como: Avaliação oficial, Avaliação Externa, Avaliação em Larga Escala, 

Avaliação Sistêmica, dentre outras. Assim, o que se nota de comum entre as mesmas é o fato 

de serem realizadas por profissionais que não fazem parte do dia a dia da vida escolar do 

aluno. 

Segundo Horta Neto (2005), desde o início do século XX, os procedimentos em larga 

escala são utilizados para constituir a estatística de aprendizagem dos alunos das escolas 

brasileiras, de modo que desde 1907 já ocorreram as primeiras medições em forma de 

avaliações no Brasil. Os primeiros indicativos limitaram-se ao antigo Distrito Federal, no Rio 

de Janeiro, com informações sobre o número de escolas, docentes, matrículas e reprovação. 

Por assim ser, é notório que as avaliações externas têm importância no âmbito educacional, 

pois o Estado planeja ações a partir dos resultados de tais avaliações. 

 
Quadro 3 - Evolução da avaliação em termos históricos 

Períodos Características 

D
a
 o

ri
g
em

 

d
o
 s

er
 

h
u

m
a
n

o
 

a
té

 o
 

sé
cu

lo
 

X
IX

 

 Formas primárias de medir as capacidades e a resistência humana. 

E
n

tr
e 

1
9
0
0
 e

 

1
9
3
0
  Idade da Proficiência e dos Testes; 

 Massificação dos testes; 

 Aperfeiçoamento dos instrumentos de medição. 

E
n

tr
e 

1
9
3
0
 e

 

1
9
5
0
 

 Período Psicométrico da Avaliação; 

 Avaliação como medida; 

 Reprodução dos conhecimentos aprendidos pelos alunos; 

 A avaliação é vista como um processo de recolha de informações; 

através de testes para classificar, selecionar e certificar; 

 Teoria behaviorista: estímulo ↔ resposta; 

 Avaliação como descrição. 

E
n

tr
e 

o
s 

a
n

o
s 

1
9
5
0
 

e 
1
9
8
0

 

 Formulação de juízos de valor; 

 Surgimento de novas teorias e métodos de avaliação; 

 Avaliação muito técnica; 

 Idade da Profissionalização; 

 Função pedagógica; 

 Avaliação como negociação e construção; 

 Construtivismo. 

Fonte: Adaptado de Afonso (2000, p. 7-11) 
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Como se pode notar no quadro ilustrativo, Afonso (2000) delineou o histórico das 

avaliações educacionais em quatro períodos. Percebe-se, portanto, que desde os primórdios o 

ser humano é avaliado, de uma ou de outra maneira, mas só a partir de 1900 é que se nota a 

massificação da avaliação, início dos testes para verificar o nível proficiência dos alunos, de 

modo que os mesmos foram se aperfeiçoando cada vez mais.  

Assim, como já explicitado nesta pesquisa, o Inep nasceu em 1938 e com ele as 

avaliações em larga escala vão se aprimorando e ganham maior destaque nacional. Ressalte-se 

que uma visão construtivista da avaliação só ganha valor a partir dos anos 1980. Nesse 

sentido, ela adquire uma função pedagógica para a tomada de decisão do Estado, haja vista 

que busca testar as habilidades atingidas pelos alunos em um determinado período. 

Quando se trata de avaliação, muitos educadores, pais e alunos fazem confusão entre 

os termos usados. Alguns usam prova, outros teste, mas todos são formas de avaliação, com 

particularidades específicas. O portal do QEdu
12

 traz uma definição sobre teste e prova: 

Não há uma definição consensual para os termos. Porém, no cotidiano escolar prova 
está associado a uma avaliação que será utilizada para definir o desempenho do 

aluno em relação a uma meta (que pode ser uma nota). Teste está associado a uma 

avaliação cujo objetivo é medir determinado aspecto. Geralmente, os resultados dos 

testes são apresentados numa escala. Neste sentido, a Prova Brasil é um teste13 

Como se pode verificar, tanto a Prova Brasil quanto a Avaliação Diagnóstica também 

podem ser consideradas como teste, uma vez que medem as forças e fragilidades sobre as 

escolas para, posteriormente investir em políticas públicas de melhoria dos índices. 

2.2 AVALIAÇÃO: ALGUMAS DISCUSSÕES  

O ato de avaliar é algo inerente à nossa sociedade, pois de uma forma ou de outra, 

somos sempre avaliados em todos os aspectos da vida. Assim, tal termo apresenta conceitos 

diversos por autores com diversificados pontos de vista. Acredito ser necessária a 

apresentação de alguns conceitos, de modo que possamos refletir sobre como a avaliação tem 

sido concebida na educação, refletindo nas ações dos professores em sala de aula. 

Hoffmann (1995) afirma que as várias discussões em torno da avaliação se devem às 

tentativas de definição do significado da mesma como meio de mudança das práticas 

                                                

12 Este site é utilizado pela SEDUC-GO. A confiabilidade do site estabelece-se por ser um projeto desenvolvido 

pela Meritt e pela Fundação Lemann. Ambas as organizações trabalham para a melhoria na qualidade da 

educação e das políticas de aprendizagem. 
13 Disponível em: < http://www.qedu.org.br/sobre> Acesso em:  jul. 2014. 
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pedagógicas. A autora ainda faz críticas aos autores que tratam a avaliação como o que deve e 

o que não deve ser quando se trata de avaliar. Para ela, “avaliação é essencial à educação. 

Inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento, reflexão 

sobre a ação” (HOFFMANN, 1995, p. 17). Deste modo, é necessário que se entenda a 

avaliação não como forma de mensurar o conhecimento, mas como uma maneira de repensar 

as práticas pedagógicas e docentes, de criar outros e novos caminhos que se dirijam para a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, pode-se entender o professor ao pensar sobre suas ações pedagógicas 

em sala, em como ele pode usar a Avaliação Diagnóstica como forma de definir novas metas 

a serem alcançadas, de tal forma que o processo ensino-aprendizagem melhore a cada dia. 

Assim, o educador deve buscar entender como se dá o processo de aprendizagem pelo 

discente, pois não há como avaliar determinados conhecimentos que exijam vivência e 

mudança de comportamento. Por outro lado, mudar os conceitos formados sobre os modos de 

avaliar algo é complexo e exige muito estudo e vontade de todas as partes envolvidas, pois o 

professor não pode ter medo de enfrentar novos desafios no que se refere à aprendizagem de 

seus alunos, assim como a escola e os alunos também devem estar cientes de todos os 

envoltos que cerceiam esse processo avaliativo.  

Perrenoud (2008) conceitua avaliação como algo que cria hierarquias educacionais, 

pois, para que se progrida no ensino, é necessário que se passe com excelência por todas as 

fases no que diz respeito à avaliação. Desse modo, tal ato se torna uma forma de selecionar os 

melhores ou os mais aptos a cursarem as séries seguintes e, assim, sucessivamente. O autor 

ainda reafirma que viver sem avaliações é quase impossível, haja vista que a sociedade segue 

hierarquias e normas, ainda que sejam apenas sociais. Trata-se da própria ideia de panóptico 

que traz Foucault (1987), em Vigiar e Punir. Se não temos as normas por lei estabelecidas, 

sempre estamos sujeitos a outras avaliações que os outros nos propõe. Somos e estamos sendo 

observados a todo o momento, ao mesmo tempo em que também observamos.  

Dessa maneira, o fato é de que a avaliação existe em todo lugar e na escola não é 

diferente. Ela pode ganhar novas roupagens, porém o indivíduo avaliado pode também ter as 

mesmas desilusões que tiveram outros em outros tempos, o que nos faz repensar a educação 

como um processo contínuo, e que fazemos parte desse processo incessante. Assim, podemos 

ser autores da mudança, buscando práticas de avaliação que levem à excelência em 

aprendizagem. 

De acordo com Kraemer (2005), a palavra avaliação tem sua origem no latim, de 

forma que está inserida em significados voltados a valor ou mérito, medida de conhecimentos, 
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os quais o indivíduo adquire ao longo da vida. No sistema escolar, torna-se um instrumento 

indispensável e valioso, pois descreve os conhecimentos e aptidões dos quais os discentes se 

apropriaram. Nesse sentido, ela pode revelar se os objetivos de ensino foram atingidos em 

determinados pontos e também as dificuldades que os discentes encontram no processo 

avaliativo, de forma a direcionar o trabalho do professor, com propósitos de melhoria do 

processo de ensino aprendizagem. 

Em relação à avaliação que o professor aplica a seus educandos, Hoffmann (2012, 

p.13) considera que: 

O que se pode dizer é que todo educador precisa dar-se conta de que é seriamente 

comprometido com o juízo de valor emitido sobre seu educando. Seu olhar estreita-

se perigosamente ao considerar o processo avaliativo como uma ação objetiva e 

imparcial, puramente constatativa sobre o fazer do aluno, como uma coleta de dados 

observáveis. Ao estabelecer um juízo de valor sobre o que observa, o professor 

interpreta o que vê a partir de suas experiências de vida, sentimentos e teorias. Na 

avaliação educacional, há que se levar em conta a relação entre o avaliador e o 

avaliado. 

Assim, a autora nos leva a refletir sobre como o professor interpreta a avaliação de 

seu aluno, para, a partir dos resultados, realizar nova tomada de decisões. Entendo que o 

educador, como afirma a autora, precisa ter um olhar diferenciado para as avaliações em sala 

de aula, pois as mesmas não devem funcionar apenas como coleta de dados; o que nos faz 

remeter à Avaliação Diagnóstica aplicada em Goiás, haja vista que, segundo informações 

obtidas no Portal da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, seu objetivo é diagnosticar 

para tomadas de decisões e organizações de ações de melhoria do ensino no Estado. 

Segundo Luckesi (2008, p. 34), 

A atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de avaliar a 
classificação e não o diagnóstico, como deveria ser constitutivamente. Ou seja, o 

julgamento de valor, que teria a função de possibilitar uma nova tomada de decisão 

sobre o objeto avaliado, passa a ter a função estática de classificar um objeto ou um 

ser humano histórico num padrão definitivamente determinado. 

Desse modo, ao tratar da avaliação como função diagnóstica, o autor afirma que esse 

modo de avaliação é uma forma de tomada de decisão pelo professor, tal pensamento leva-me 

a refletir sobre o objeto dessa pesquisa: a Avaliação Diagnóstica. Porém, o viés por ele tratado 

é o da sala de aula, que também pode auxiliar na compreensão do processo da diagnose de 

aprendizagem em sala, para posteriormente oferecer subsídios de melhoria de ensino.  

Para Luckesi (2008), a avaliação como mera classificação não adquire significação 

no ensino, haja vista que busca apenas atribuir valores e não fazer retomadas de conteúdos 
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não apreendidos. Isso nos leva a refletir sobre a Avaliação Diagnóstica em Goiás e seu papel 

principal: o diagnóstico. Entendo por diagnóstico algo que serve para detectar algo, 

diagnosticar, verificar, no caso das escolas, as forças e fraquezas, de modo que os seus 

resultados devam ser usados para melhorar em alguns pontos e permanecer forte em outros. 

Assim, o diagnóstico realizado por tal avaliação tem o papel de tomada de decisões 

em sala, porém as decisões visam à aprendizagem de conhecimentos pré-estipulados para o 

alcance de notas em uma avaliação de larga escala maior: a Prova Brasil, assunto a ser 

discutido posteriormente.  

Em se tratando de classificação, Luckesi (2008) diz que o ato de avaliar pode levar o 

discente a se sentir inferior, médio ou superior, dependendo de suas notas alcançadas. Os 

números não oferecem a possibilidade de reflexão ou novas possibilidades de melhorias, pois 

uma vez lançados, os mesmos são utilizados para definir quem obteve melhor êxito ou não. 

Deste modo, o inferior pode não ter estímulo para a progressão. O autor ainda nos remete ao 

fato de que os educadores são conhecedores de que mesmo o estudante com baixo índice nas 

notas, pode ter progresso na aprendizagem. Entendo que o educador, nesse contexto, deve 

funcionar como mediador e estimulador para que o discente se sinta estimulado a aprender 

mais e a dar sentidos ao que aprende. 

Desse modo, o professor deve agir de forma a estimular seus alunos a alcançar metas 

relacionadas à aprendizagem, de modo que o instigue a acreditar que todos podem aprender, 

de uma forma ou de outra, haja vista que são seres ímpares e, logo, aprendem em tempos 

diferentes e de maneiras diferentes. Os níveis de aprendizagem que as avaliações em larga 

escala propagam podem não ser os reais, se vistos por uma ótica do professor mediador, pois 

são muitos os fatores que envolvem todo o processo das avaliações propostas pelo Estado. 

Assim, a forma como determinado discente compreende um conteúdo, na maioria das vezes, 

será diferenciado de outros, o que não indica que ele não tenha proficiência adequada. 

Hoffman (1995) afirma que “uma nova perspectiva de avaliação exige do educador 

uma concepção de criança, de jovem e adulto, como sujeitos do seu próprio desenvolvimento, 

inseridos no contexto de sua realidade social e política”. Compreendo que o educador precisa 

ter um novo olhar sobre o ato de avaliar, de forma que os sujeitos inseridos nesse contexto se 

tornem mais críticos e autônomos. 

Desta feita, a construção de sujeitos críticos está relacionada à escolha dos textos a 

serem trabalhados pelo professor em suas aulas e suas interações. De acordo com os PCNs de 

Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) e as matrizes curriculares que orientam a elaboração das 

ações dos professores nas aulas de Língua Portuguesa, sejam as elaboradas para a Prova 
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Brasil ou pelo Estado, no caso dessa pesquisa, o Estado de Goiás, o ensino da Língua 

Portuguesa deve contemplar textos diversos, de modo que esses façam parte das práticas 

sociais de leitura do discente. Assim, tais textos “por suas características e usos, podem 

favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, 

bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a 

plena participação numa sociedade letrada” (BRASIL, 1998, p. 24). 

Em se tratando de avaliação e leitura, quando o professor identifica as fraquezas da 

turma, por meio da Avaliação Diagnóstica, ele é orientado a buscar na realidade de seus 

alunos uma variedade de textos que possam suprir as dificuldades e os tornem leitores (mais) 

críticos e reflexivos. Quando se formam leitores críticos, eles estão mais aptos a entenderem 

questões relacionadas ao seu contexto e a outros contextos sociais, interagindo e refletindo 

sobre diversos assuntos. 

O quadro abaixo apresenta uma síntese do pensamento de Luckesi (2008) sobre os 

atravessamentos do exercício pedagógico do professor com relação ao fato de o professor, de 

algum modo, estar mais voltado para o exame do que para o processo ensino-aprendizagem, 

ou seja, o professor, na perspectiva do autor, sempre se vê mais preocupado com o produto do 

que com o processo pelo fato de que as exigências nacionais, regionais e locais, voltam-se 

para o resultado do rendimento do aluno nas avaliações. 

 
Quadro 4- Foco de diversos segmentos envolvidos no processo de avaliação segundo Luckesi 

Foco dos diversos segmentos envolvidos no processo de avaliação segundo Luckesi 

Segmentos Foco Motivos 

Alunos Promoção Predomínio da nota 

Professores Ameaça Controle por meio das notas 

Pais Promoção Aprovação, mudança de nível 

Estabelecimentos de ensino Resultados das provas e 

exames 

Dados estatísticos 

Sistema social Notas obtidas 
Quadro de notas tendo em vista o 

parâmetro estabelecido pelo 

sistema 

Fonte: adaptado de Luckesi (2008, p. 18-20) 

 

Como se pode notar, Luckesi (2008) trata do conceito e do ato de avaliar como algo 

negativo, pois de certo modo, todos os segmentos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem buscam resultados em números e/ou promoção, de forma que as provas são 

utilizadas como forma de controle. Quando me refiro a controle, quero enfatizar o fato de os 

professores controlarem os alunos, os pais também o fazerem e, ainda mais, explicita-se um 
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processo de controle ainda maior do trabalho do professor e das instituições de ensino que são 

controladas por um sistema maior: o Estado. 

Libâneo (1994) define avaliação como parte do processo de ensino que busca por 

meio dos resultados obtidos a tomada de decisões em relação às atividades, a saber: a 

verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. Para o autor, a verificação funciona 

como uma coleta de dados, na qual o professor saberá o desempenho de seus alunos na 

aplicação de exercícios diversificados, observações e outros métodos auxiliares. 

Em sequência, na teoria apresentada pelo autor, a qualificação seria a comprovação 

dos resultados e, até mesmo, atribuição de notas. Por fim, a apreciação qualitativa visa à 

avaliação dos resultados, seguindo padrões esperados de desempenho. 

Sant‟Anna (1998) concebe a avaliação como um processo pelo qual se procura 

identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do comportamento e rendimento do 

aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento se processou, 

seja este teórico (mental) ou prático. 

Dessa maneira, a pesquisa em questão se torna pertinente pelo fato de investigar as 

impressões dos professores e alunos mediante os resultados da Avaliação Diagnóstica em 

Goiás, pois a partir da tomada de decisões do professor, mudança de prática e auxílio do 

Estado, poder-se-ia obter resultados positivos a partir de uma avaliação que visa o diagnóstico 

dos pontos fracos e fortes do ensino de Língua Portuguesa, foco deste trabalho. 

Segundo Both (2007), a avaliação está correlacionada ao processo de ensino de 

forma a direcionar a qualidade do desempenho em sobreposição à quantidade de atividades 

propostas, tanto para o aluno quanto para o professor, de forma tal que se torne um processo 

comparativo. Assim, mais que avaliar, o professor deve fazer uso de métodos de comparação, 

de forma que verifique os progressos individuais de cada um, o que possibilita entender as 

idiossincrasias pertencentes ao ser humano. 

Por outro lado, Vasconcellos (1995) considera o processo de avaliação como uma 

forma negativa, a qual não serve como parâmetro de conhecimento, e busca apenas validar o 

processo escolar. Nesse sentido, o autor nos remete ao fato de o ensino ser algo sistematizado 

e, como tal, exigir determinadas burocracias, o que, a meu ver, não pode tolher o professor e 

nem tirar-lhe a autonomia nesse momento tão particular.  

Na visão de Demo (1999, p. 1), a avaliação é um processo amplo, pois “refletir é 

também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos etc. Daí os critérios de 

avaliação, que condicionam seus resultados estejam sempre subordinados a finalidades e 

objetivos previamente estabelecidos para qualquer prática [...]”. 
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Desse modo, o processo de reflexão envolve outros processos inerentes ao ato de 

avaliar, pois é a partir da reflexão sobre os resultados obtidos que o docente pode reorganizar, 

replanejar e reestruturar suas aulas com objetivos mais claros, para que os resultados sejam 

valiosos para o processo ensino-aprendizagem. 

Libâneo (1994, p. 196) ressalta ainda que o ato de avaliar é uma tarefa não muito 

fácil, a qual não se resume apenas a atribuição de notas. Essa mensuração apenas oferece 

dados para que sejam apreciados de forma qualitativa, de modo a revelar que a avaliação 

cumpre funções pedagógico-didáticas e de controle. O autor ainda explicita que a primeira 

função está ligada ao cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar, e a 

segunda oferece a chance de identificar os progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do 

professor que, por vezes, pode agir de forma diferenciada no ensino, de tal modo que 

modifique as práticas e produza resultados satisfatórios. 

No âmbito escolar a avaliação se aplica visando a verificar o desempenho do aluno e 

não de uma turma ou da escola, como no caso das avaliações em larga escala. Sobre esse 

aspecto a Lei das Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Lei 9394/96, no seu artigo 24, inciso 

V, rege que:  

V - 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; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado[...] (BRASIL, 1996) 

Nesse sentido, a própria LDB deixa claro que, no processo ensino-aprendizagem no 

ambiente restrito de sala de aula, a relevância maior deve ser aos aspectos qualitativos em 

detrimento dos quantitativos, mas o professor, por outro lado, torna-se refém do sistema, haja 

vista que tanto escola quanto a comunidade escolar exigem e querem ver os resultados em 

números. 

Sendo assim, entende-se que a avaliação deve ser usada de maneira adequada, daí a 

importância de os professores realmente conhecerem o que é a avaliação escolar, como usá-la 

a favor de seus alunos em sala de aula, pois só assim ocorrerá uma aprendizagem positiva, em 

que o educando terá a oportunidade de aprender ao longo dos dias e não de imediato. Assim, 

cabe ao professor definir os parâmetros avaliativos em sua sala de aula e, a partir deles, buscar 

as intervenções necessárias para melhorar a aprendizagem de seus alunos. 
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A avaliação sempre será algo a ser discutido, mas deixo claro que avaliar em sala é 

diferente de avaliação em larga escala, como no caso da Avaliação Diagnóstica, pois quando 

se tem um órgão público responsável por tais questões, o resultado será sempre mostrado por 

meio de gráficos, tabelas e outros métodos similares. Isto é, tratar-se-á, quase sempre, de 

resultados numéricos, apenas. 

2.3 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

Em se tratando de avaliação educacional, há que se ressaltar a função de Estado 

como órgão avaliador da aprendizagem e estrutura nas escolas públicas no país. Nesse 

sentido, Freitas (2007) afirma que, com relação à dimensão educativa, o Estado busca na 

avaliação em larga escala promover mudanças em políticas públicas, de forma a cumprir a 

função reguladora do próprio Estado sobre os resultados da avaliação. Desse modo, as 

estruturas escolares acabam por fazerem parte do processo, haja vista que a estrutura escolar 

também é fator preponderante para que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma 

adequada. 

Por assim ser, percebe-se o poder exercido pelo Estado sobre a educação, na tentativa 

de quantificar o ensino no país sem relacioná-lo com a qualidade, aparentemente, uma vez 

que os números não representam efetivamente uma qualidade no ensino. De acordo com 

Perrenoud (1999, p. 9), “a avaliação não é uma tortura medieval. É uma invenção mais tardia, 

nascida com os colégios por volta do século XVII e tornada indissociável do ensino de massa 

que conhecemos desde o século XIX, com a escolaridade obrigatória”. Nesse sentido, o que se 

nota é que a avaliação não é algo novo, ela apenas foi se transformando, remodelando-se 

através dos tempos. O autor também reforça a questão da indissociabilidade do ensino em 

larga escala com a escolaridade obrigatória, de forma tal que o aluno da escola pública sempre 

resgata em suas lembranças algum fato relacionado ao ato de avaliar, seja ele positivo ou 

negativo. 

Afonso (2000, p. 49) considera que: 

A partir da década de 80, o interesse demostrado pela avaliação, sobretudo por parte 

de governos neoconservadores e neoliberais, começou a ser traduzido pela expressão 

“Estado avaliador” [...]. Essa expressão quer significar, em sentido amplo, que o 
Estado vem adotando um ethos competitivo, neodarwinista, passando a admitir a 

lógica do mercado, através da importação para o domínio púbico de modelos de 

gestão privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas educativos. 
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Portanto, a função do Estado é buscar resultados, de certa forma, que o ensino deve 

oferecer retorno, o qual deve vir em formas dos números alcançados nas avaliações propostas. 

Retomo, consequentemente, o pensamento Afonso (2000) que busca em Darwin questões que 

deveriam ser caracterizados como apenas processos, os quais funcionam durante todo o 

período de aprendizagem, assim “o ethos competitivo”, que poderia ser substituído pelo 

desejo e pela busca de conhecimentos, os quais não visassem somente números e nem níveis 

de educação. 

De acordo com Grochoska (2013, p. 45), “nos últimos anos, a relevância que o tema 

avaliação educacional vem conquistando nos espaços institucionais aponta a discussão de sua 

importância no processo de melhoria das escolas.”. Desta feita, vale ressaltar que quando se 

avalia em uma escala macro, os objetivos são diferentes, haja vista que a busca é por 

resultados que visam dar uma resposta à sociedade e ao Estado, como avaliador e financiador 

de todo o processo. 

Segundo Dias Sobrinho (2003, p. 13), "a avaliação adquiriu dimensões de enorme 

importância na agenda política dos governos, organismos e agências dedicadas à estruturação 

e à gestão do setor público e, particularmente, da educação", ou seja, tornou-se um aspecto 

decisório no direcionamento das políticas públicas da educação, contribuindo para as 

transformações de estrutura já consolidadas.  

Dessa maneira, podemos destacar o fato de que muitas tomadas de decisões partem 

do contexto avaliativo, visando não somente melhorias, mas também mudanças de atitudes e 

de políticas relacionadas ao ensino. Assim, ela adquire a função de regular as atitudes a serem 

tomadas e os caminhos que melhor produzem resultados significativos. 

Afonso (2000) aponta algumas funções da avaliação, dentre as quais ressalta a 

verificação da competência, a competição entre alunos e escolas, a relação entre conteúdos e 

formas de avaliação e a seleção e a alocação diferencial dos indivíduos; lembro que o autor 

aponta essas funções baseado nos estudos de Broadfoot (1981). Como se nota, o autor nos 

leva a refletir sobre questões políticas ligadas ao ato de avaliar, de forma que seja ela que é o 

ponto principal de uma instituição escolar. Ainda, ele ressalta o fato de que a avaliação é uma 

forma de regulação, tanto de pessoas quando da instituição em si. 

Retomo aqui a questão da Avaliação Diagnóstica proposta pelo Estado de Goiás, 

repensando se tal prova não seria uma forma de disciplinar os alunos e professores em saberes 

determinados e fechados, para os quais há sempre algum tipo de treinamento, haja vista que a 

prova segue os padrões da Prova Brasil, visando apenas o sonhado alcance dos índices do 

Ideb.  



 

 

52 

Sobre o tema, Afonso (2000, p. 21) elaborou um diagrama que ressalta os tipos de 

poderes que o professor pode assumir ao avaliar. Tal diagrama deixa claro o poder coercitivo 

que os professores e a própria instituição escolar exercem sobre os alunos. Quando me refiro à 

coerção, é apenas uma forma mais globalizante, visto que, como se nota, ao professor cabem 

diversos papeis, desde a aprovação, a disciplinarização, recompensa ou punição.  

Ainda há que se ressaltar as relações mais fracas e indiretas, as quais envolvem 

normas e autoridade do docente como pessoa física e capaz de atribuir notas, de avaliar aquilo 

que o aluno conseguiu ou não fazer em suas avaliações. Desse modo, todos os caminhos nos 

remetem à disciplinarização do ser, de forma que o mesmo compreenda as “hierarquias” de 

poder dentro da instituição. 

De acordo com Afonso (2000, p. 22), “começando pelo poder de recompensa (ou 

normativo na acepção de A. Etzioni), e não esquecendo as críticas que têm sido feitas ao 

princípio da correspondência, é importante, no entanto, lembrar que a escola possui um 

“sistema de incentivos externos [...]”. Nesse sentido, as notas funcionam como promessas 

boas ou ruins, prêmios ou castigos; o que nos remete a ideia de behaviorismo de Skinner, no 

qual há o estímulo e a resposta, no caso da avaliação, o estímulo seria os prêmios e as 

respostas as notas conseguidas. Segundo Skinner ( 2003), a aprendizagem pode ser 

condicionada pelo controle, de modo que a mesma seja aquisição de novos comportamentos. 

Desse modo, baseado no que afirma o autor, a Avaliação Diagnóstica tem essa função de 

oferecer prêmios. Em muitas situações até mesmo a escola oferece prêmios quando oferece 

algo especial para os melhores alunos, ou seja, as melhores notas. 

Perrenoud (2008) afirma que as notas podem variar, pode haver um espaço de 

transação, isso quando cita o exemplo de pais que recebem uma redação com nota baixa de 

seus filhos e pedem para saber os critérios usados, como foram avaliadas as provas dos outros 

estudantes. Nesse ponto, o professor justifica-se, muda a nota, o que fica claro é que a nota 

não tem um valor absoluto e muito menos real, porém os professores não querem que seus 

alunos saibam disso, para evitar novas reclamações. Assim, a avaliação circunscreve-se em 

uma relação, uma interação professor e aluno, muitas vezes essa relação se torna tensa pela 

falta de negociação. 
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De acordo com Souza (2009, p. 18), 

No âmbito do grande processo de mudança das relações entre o Estado e a sociedade 
e da reforma da administração pública, a avaliação vem assumindo a condição de 

instrumento estratégico, quase sempre fundamentado nos famosos “três Es”: 

eficiência, eficácia e efetividade. Considerando que, para ser completa a avaliação 

precisa ser realizada de forma interna e externa, é preciso saber se, o que vale para 

as instituições governamentais vale também para a sociedade avaliadora. 

Nesse sentido, ao se tratar do assunto avaliação é preciso pensar tanto nos contextos 

interescolar quanto extraescolar, de modo que é sabido que o professor, enquanto mediador 

em sua sala, percebe e compreende os avanços de seus alunos, enquanto que a avaliação 

externa busca nivelar o ensino por meio de dados, notas, gráficos, etc. 

Werle (2001) afirma que em “2001, é promulgado, pela Lei nº. 10.172 (BRASIL, 

2001), o Plano Nacional de Educação (PNE), elaborado com a participação da sociedade, de 

associações e entidades de educadores e que, embora com críticas, foi concebido num 

processo de discussão democrática”. De acordo com a autora, o PNE anuncia a avaliação em 

larga escala em todos os níveis de ensino, de forma que se associe ao melhoramento de 

sistemas de informação e de avaliação, tudo isso visando à melhoria do ensino a partir de 

ações propostas pelo Estado (WERLE, 2011). Dessa forma, as avaliações externas devem 

contribuir com as internas, no sentido de que o professor intervenha nas fragilidades 

detectadas pelo processo da avaliação em larga escala, porém, como se sabe, são níveis 

diferentes de avaliação. 

Nesse sentido, Afonso (2000) faz uma comparação com os julgamentos de clínicas 

psiquiátricas e judiciárias, os quais são como os julgamentos de excelência proposto pela 

escola, os quais fabricam representações positivas ou negativas, ou seja, enobrece ou 

estigmatiza o aluno ou a instituição à qual ele faz parte. Como se nota na figura abaixo, a 

escola possui uma ligação muito forte com o poder de recompensa e o ato de avaliar. 
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Figura 2- Contexto pedagógico e (micro)poderes do professor: matriz de interações a partir de uma tipologia 

 

Fonte: Adaptado de Almerindo J. Afonso (1991, apud AFONSO, 2000, p. 21) 

 

Portanto, como a figura ilustra, há vários poderes ligados ao ato de avaliar, alguns 

com ligação mais forte, outros com ligações não tão fortes, porém sempre são relações de 

poder. Nesse sentido, a escola se torna um lugar político, no qual forças são medidas e 

avaliadas, dentre as quais estão de um lado o Estado, como avaliador, e de outro o professor e 

o aluno, isso sem citar a instituição escolar que também regula e tem poderes imbricados com 

o Estado, pois ela também passa pelos poderes da Subsecretaria Regional de Educação e 

Secretaria do Estado da Educação.  A seguir, trato de algumas abordagens teóricas voltadas 

para a avaliação institucional. 

2.4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

As instituições educacionais públicas são sempre avaliadas, seja pela sociedade ou 

pelo próprio Estado, que dispõe de critérios para que se possa ter uma visão ampla de como 

estão essas instituições no país. 

O Brasil tem diversas avaliações próprias para cada setor educacional, como já 

apontamos anteriormente. Por exemplo, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Ligação forte 

Ligação fraca 

Ligação indireta 

ALUNOS 

Poder de Punição ou de 
coerção 

Poder Disciplinar (legal) 
Poder Cognoscitivo 

Pedagógico 

Poder de Avaliar 

Poder Cognoscitivo 
Acadêmico 

Poder Tradicional 

Poder 

Normativo 

Social 

(Etzioni) 

Poder Pessoal ou 

Carismático 

Poder autoritário (autoridade, 

poder do cargo, racional-legal, 
legítimo ou hierárquico formal 

Poder de sansão ou 

apreciação 

Poder Material (poder 

de recompensa – 

French & Raven) 

Poder Cognoscitivo Profissional 

(profissional ou de especialista) 

Poder Físico ou Físico 

autoritativo 

Poder 

Normativo 
(Formosinho) 

Poder de Recompensa 
(normativo – Etzioni) 



 

 

55 

Superior (Sinaes), o qual tem como objetivo melhorar a qualidade da educação superior, 

dentre outros aspectos relevantes. De acordo com o Portal do Inep, a Avaliação Institucional 

divide-se em duas modalidades, listadas a seguir:  

Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada 

instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da 

CONAES. 

Avaliação externa – Realizada por comissões designadas pelo Inep, a avaliação 

externa tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior 

expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das auto avaliações. O 

processo de avaliação externa independente de sua abordagem e se orienta por uma 
visão multidimensional que busque integrar suas naturezas formativa e de regulação 

numa perspectiva de globalidade (BRASIL, 2006). 

Nesse sentido, o ato de avaliar engloba a autoavaliação e o avaliador externo, o que 

faz com que, muitas vezes, possa se ter uma visão diferente do que a própria Instituição tem 

de si, pois é o olhar do outro sobre como está organizada tal Instituição de ensino. 

Conforme Grochoska (2013, p. 51):  

Ao realizar a avaliação institucional é necessário que ela esteja fundamentada em 

princípios construtivos e voltada para a melhoria escolar. Sua finalidade deve ser 

clara e objetiva, envolver a subjetividade dos contextos por meio da participação de 

todos, de forma democrática, e preservar a identidade e a autonomia da instituição.  

Desse modo, há que se preservar a subjetividade, de forma a avaliar para promover e 

não para punir. Assim, a instituição poderá ganhar autonomia, visando em primeiro lugar à 

melhoria do ensino em todos os aspectos. Grochoska (2013) ainda ressalta que as instituições 

educacionais, públicas ou privadas, precisam se autoconhecer para melhor compreender seus 

déficits e, dessa forma, atuar promovendo maior eficácia e benefícios para a escola, mesmo 

que a partir de dados quantitativos, tal instituição deve aproveitá-los de forma a redirecionar 

suas ações. 

Grochoska (2013), portanto, entende que a avaliação institucional precisa estar 

embasada em princípios construtivos, visando à melhoria escolar e deve também ter 

finalidades claras e objetivas, por outro lado envolve subjetividade e democracia. Assim, a 

democracia é simbolizada pelo fato de todos terem direito de participarem da Avaliação, já a 

subjetividade remete-nos ao fato de que as respostas relacionadas à instituição avaliada, 

podem partir de julgamentos diferenciados daqueles que fazem parte da instituição de ensino. 

Nesse sentido, Dias Sobrinho (2003, p. 176 apud GROCHOSKA, 2013, p. 51) afirma que: 
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A avaliação, assim compreendida, é uma prática social orientada, sobretudo, para 

produzir questionamentos e compreender os efeitos pedagógicos, políticos, éticos, 

sociais, econômicos do fenômeno educativo, [...] o sentido educativo da avaliação se 

potencia ainda mais quando os próprios agentes de uma instituição se assumem 

como protagonista da tarefa ava1iativa.  

Desse modo, a autoavaliação só tem a contribuir com a instituição, pois será por 

meio dela que as metas serão traçadas, de forma que todos os membros da instituição se 

tornem agentes de transformação do processo educativo. 

Beloni e Beloni, apud Grochoska (2013), compreendem que a avaliação institucional 

é "um processo sistemático de análise de uma atividade ou instituição que permite 

compreender, de forma contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a 

estimular seu aperfeiçoamento". Assim sendo, deve sempre buscar a melhoria da escola. 

Nesse sentido, essa avaliação deve ser uma prática constante da escola para a tomada de 

decisões, de forma que sempre haja planejamento e replanejamento de ações, para que seus 

membros pensem e ajam criticamente sobre determinados aspectos da instituição. 

Segundo Grochoska (2013), no século anterior a avaliação tinha um sentido 

quantitativo muito arraigado, o qual buscava mais na quantificação dos resultados por meios 

dos índices numéricos, objetivando identificar a capacidade do indivíduo, em contraponto 

com o restante do grupo. Desse modo, a preocupação maior era com as quantidades e não 

com os contextos nos quais os indivíduos estavam inseridos. Nesse sentido, a avaliação 

passou por quatro momentos: pré-Tyler (entre os anos do século XIX e as primeiras três 

décadas do século XX), Tyler (pai da avaliação educativa), a geração de 1946 a 1957 

(chamada de Era da Inocência) e o Realismo (1958-1972) (DIAS SOBRINHO, 2003). 

De acordo com Ribeiro (2009, p. 58), Tyler foi um precursor da avaliação 

educacional, assim: 

Tyler (1976) mostra a utilidade da avaliação no campo educacional, pela 

necessidade de se verificar se os resultados das atividades escolares foram 

alcançados de acordo com o planejado e, além disso, pela necessidade de analisar as 

consequências dos planos de ensino e dos currículos instituídos na escola. A 
avaliação, portanto, seria um instrumento de diagnóstico que torna possível, aos 

profissionais da educação, fazer correções em seus programas e aprimorar o seu 

trabalho.  

Desse modo, percebe-se que a avaliação educacional é importante no sentido de 

traçar novas metas e pode também funcionar como diagnóstico, assim como a avaliação 

proposta pela Secretaria de Educação de Goiás, desde que haja intervenções nas fraquezas 

detectadas e procure ampliar as forças da instituição de ensino. Nesse sentido, o que se nota é 
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que devido a tantas concepções envolvendo o tema avaliação, pode-se atribuir duplo 

significado aos mesmos, o que pode levar tanto o Estado quanto as Instituições de educação a 

usá-los como instrumento de dominação ou de controle. 

A seguir, tem-se um quadro com uma análise comparativa entre modelos de 

avaliação, organizado por Grochoska (2013). 

 

Quadro 5 - Análise comparativa entre modelos de avaliação 

Aspectos  Modelo tradicional de avaliação  Modelo holístico de avaliação  

Características 

• Burocrática, objetiva, 

reducionista, descontextualizada, 

hierárquica, normativa e 

quantitativa. 

• Dialógica, interpretativa, 

colaborativa, contextualizada, 

criteriosa, qualitativa, continuada 

e sistêmica. 

Resultados 

• A comparação alimenta os tão 

conhecidos ranqueamentos de 

cursos e instituições. 

• A construção e fortalecimento 

da identidade institucional 

mediante questionamentos e 

produção de sentidos. 

Abrangência 

• Heteroavaliação. 

• Setores/partes da instituição, 

enfocando exclusivamente o 

ensino. 

• Heteroavaliação e 

autoavaliação. 

• A totalidade dos setores e 

serviços envolvendo ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. 

Modalidade • Somativa. • Diagnóstica e formativa. 

Processo • Classificatório • Processual/emancipatório. 

Instrumentos 
• Quantitativo, destacando a 

medida. 

• Qualitativo, destacando a 

análise do significado dos dados. 

Atores /sujeitos • Grupo de especialistas. 
• Todos os agentes da 

instituição. 

Aprendizagem • Aprendizagem adaptativa. • Aprendizagem generativa. 

Cultura 

organizacional 

• Cultura conservadora 

burocrática. 
• Cultura de antecipação. 

Fonte: Eyng (2004, p. 37 apud GROCHOSKA, 2013, p. 49) 

 

Conforme se nota no quadro, Grochoska faz um paralelo das avaliações 

institucionais, de forma que a autora coloca a tradicional e holística, em que se percebe que a 

avaliação holística tem maior participação dos agentes da instituição, além de ser de nível 

processual e emancipatório, na qual a atenção é mais voltada para o significado dos dados e 

não para as quantificações.  

Desta feita, a avaliação institucional há que passar por avaliações em larga escala, 

para que se possam ter parâmetros a seguir. Do mesmo modo, a Educação Básica também 

passa pelo crivo do Estado Avaliador, haja vista que existem diversas avaliações em larga 
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escala propostas pelo Estado, tais como: Enem, Prova Brasil, Saeb, Sinaes, dentre outras. 

Ainda ressalto outras avaliações, estas organizadas pelos Estados, em particular as seguintes: 

o Saego, em Goiás, o Saresp, em São Paulo, Simave, em Minas Gerais, Spaece, no Ceará, 

Saepe, em Pernambuco e a Avaliação Diagnóstica aplicada em Goiás, desde 2011 (foco da 

pesquisa em questão). 

2.5 AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Os governos federais e estaduais têm dedicado grande esforço para avaliar a 

educação pública no país. Prova disso são as avaliações em larga escala, surgidas nas últimas 

décadas, com o objetivo de verificar a qualidade da educação no país. De acordo com o Grupo 

de Avaliação e Medidas Educacionais (GAME, 2011), tais avaliações surgiram devido à 

disseminação de um modelo de reforma educacional nos anos 1990, o qual era embasado na 

avaliação educacional, buscando a melhoria de qualidade do ensino. Outro fator apontado 

pelo GAME é o fato de os governos incorporarem metodologias para a gestão educacional 

baseadas em critérios de eficiência, como foco sempre nos resultados que o Estado 

proporciona para melhora dos índices alcançados. Ainda há que se ressaltar o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) como indicador de liderança e foco nos resultados (GAME, 2011). 

Em nível internacional, o Brasil tem participado do Programa para a Avaliação 

Internacional de Estudantes (PISA) desde 2000 e o Primeiro Estudo Regional Comparativo e 

Explicativo – América Latina e Caribe (PERCE; NICOLELLA; SCORZAFAVE, 2013). 

Já em nível nacional, o Brasil apresenta como primeira avaliação, de valor mais 

abrangente da Educação básica, o SAEB, o qual trabalha com uma matriz de habilidades, 

proposta e conhecida pelas escolas a serem avaliadas. De acordo com os estudos do GAME 

(2011), o SAEB foi criado pelo Inep no início dos anos 1990, de forma que tal proposta 

encontra-se no cerne de todos os sistemas estaduais de avaliação.  

Em abril de 2008 outra avaliação é aplicada no país, a Provinha Brasil, devido ao 

fato dos indicadores do SAEB apontarem o baixo desempenho no que se referia à leitura. 

Tem-se que “O objetivo da Provinha Brasil é oferecer informações que possam orientar tanto 

os professores quanto os gestores escolares e educacionais na implementação, 

operacionalização e interpretação dos resultados dessa avaliação”
14

. 

                                                

14 Disponível em:< http://portal.inep.gov.br/web/provinha-brasil/objetivos> Acesso em: 30 jun. 2014. 
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Desse modo, outros Estados criaram seus próprios instrumentos de avaliação, mas 

sempre nos moldes do SAEB. Desta feita, Goiás também criou seu próprio sistema de 

avaliação em 2001, o Sistema Integrado de Avaliação do Estado de Goiás (Saego). O objetivo 

principal dessa avaliação era comparar os índices com os do SAEB, para aplicar políticas 

públicas que melhorassem as fraquezas detectadas pelo teste. Nesse sentido, percebe-se uma 

preocupação do Estado com os níveis de proficiência dos alunos, haja vista que o Estado, 

enquanto Federação, busca melhores índices de alguma maneira, pois “se o dinheiro é 

aplicado, os resultados precisam ser vistos e comprovados” (grifo meu); o Saego ainda teve 

mais duas aplicações: em 2002 e 2004 (GAME, 2011).  

Quando se trata de Saego e suas aplicações, volta-se para o retorno da aplicação do 

mesmo, porém com nova nomenclatura, passando de Sistema Integrado de Avaliação a 

Sistema de Avaliação Educacional em Goiás (Saego) em 2011, como uma das metas do Pacto 

pela educação, fato importante, pois, nesse contexto, surge a Avaliação Diagnóstica, aplicada 

às escolas públicas de Goiás, no sentido de agir nas habilidades não alcançadas e melhorar os 

índices educacionais, que no momento encontravam-se abaixo do esperado. 

A criação da Prova Brasil também foi um marco importante no que se refere às 

avaliações em larga escala. “Criada em 2005, não teve a mesma influência indutora que o 

SAEB, justamente por ser uma avaliação censitária de todos os alunos de 5º e 9º anos e ser 

entendida pelos seus idealizadores como uma fonte suficiente de informação [...]” (GAME, 

2011, p. 22). Nesse sentido, somente a partir da criação do Ideb (no segundo governo de Lula) 

que a Prova Brasil ganha maior força.  

No que se refere ao Projeto Político Pedagógico da escola, as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 48) dispões que: 

Reconhecendo o currículo como coração que faz pulsar o trabalho pedagógico na 

sua multidimensionalidade e dinamicidade, o projeto político-pedagógico deve 

constituir-se: 
I – do diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, 
contextualizado no espaço e no tempo; 
II – da concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e 
mobilidade escolar; 
III – da definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no 
contexto das desigualdades que nela se refletem; 
IV – de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e 
externa (SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos resultantes das avaliações em rede 

nacional e outras; pesquisas sobre os sujeitos da Educação Básica), incluindo resultados 
que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e/ou que 

complementem ou substituam. 



 

 

60 

Desse modo, outros Estados já tinham, também, seus métodos próprios de avaliação, 

e, por assim ser, há articulações em torno do currículo, de modo que Goiás não foge à regra. 

Abaixo, segue um quadro com os sistemas implantados pelos estados, a partir de 1990 até o 

ano de 2001. 

 
Quadro 6 - Sistemas da Avaliação da Educação Básica criados por Estados brasileiros de entre 1990 a 2001 

Estado 
Ano de 

Criação 
Sistema Programa/Projeto 

Tipo de 

avaliação 
Enfoque 

MG 

1
9
9
2
 

Programa de Avaliação da Escola 
Pública de Minas Gerais 

 

Externa 

Desempenho dos 
alunos 

2
0
0
0
 

SIMAVE 
PROEB - Subprograma Avaliação 

Continuada 
Desempenho 

escolar 

SP 

1
9
9
2
 

Programa de Avaliação Educacional 
da Rede Estadual 

Projeto Escola Padrão 

Externa 
Desempenho dos 

alunos 

1
9
9
6
 

SARESP 
Autonomia das Delegacias de Ensino e da 

Unidade Escolar 

CE 

1
9
9
2
 

Sistema Permanente de Avaliação 
das Escolas do Ceará 

 

Externa 

Desempenho 
escolar 

1
9
9
4
 

Avaliação Institucional 
Todos pela Educação de Qualidade para 

Todos 

1
9
9
6
 

SPAECE  

Desempenho dos 
alunos 

2
0
0
0
 SPAECE - Unificou a avaliação 

institucional e avaliação de 
rendimento escolar 

Programa de Melhoria da Educação 

Básica do Ceará 

2
0
0
1
 SAP (divulgação e uso dos 

resultados da avaliação institucional 

e do rendimento escolar)  
SPAECE-NET 

SPAECE-NET articulado com o SADRE 
(Monitoramento e avaliação do Programa) 

Programa/Projeto 
Interna 

Desempenho 

escolar 

PE 

2
0
0
0
 

SAEPE Autonomia da gestão escolar Externa 
Desempenho 

escolar 

BA 

1
9
9
9
 

Projeto de Avaliação Externa 
Programa Educar para Vencer (conjunto 

de projetos que visam propiciar a 
autogestão da qualidade do ensino) 

Externa 
Desempenho 

do aluno 
Aprendizagem 

RO 

2
0
0
0
 

Projeto Avaliação Institucional e 
Qualidade do Ensino 

(monitoramento) 
Programa de Avaliação e Estatística 

Externa 

Avaliação da 
Escola 

Sade Subprojeto do SAEB no estado 
Desempenho dos 

alunos 

TO 

2
0
0
2
 a

  

2
0
0
7
 Sistema permanente de 

avaliação(objetivo estratégico do 
Plano Estratégico 2002-2007) 

Programa permanente de avaliação da 
educação básica 

Externa 
Aprendizagem 
Desempenho 

da escola 

PR 

1
9
9
5
 Programa de Avaliação do Sistema 

Educacional do Paraná 
PQE -1994 a 2001 Externa 

Desempenho 
dos alunos 

 
Programa Estadual de Avaliação do 
Rendimento Escolar - desde 2002 

Interna 
Desempenho das 

escolas 

DF 

1
9
9
8
 

Avaliação do rendimento escolar 

Integrada ao processo nacional de 

avaliação (podendo ser complementada, 
localmente) 

Externa 
Rendimento 

escolar 

Fonte: Freitas (2006, p. 105-106) 
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Assim, como já apontado, têm-se diversos estados promovendo esse tipo de 

avaliação: em Goiás o Saego, em São Paulo o Saresp e no Ceará o Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece), além de outros Estados e Municípios 

apresentam sistemas próprios de avaliar. O quadro mostra que há alguns anos os Estados têm 

se organizado no sentido de avaliar a educação de suas escolas públicas. Ressalto que o Saego 

teve nova aplicação em 2011, do qual não consta no quadro, por ainda não obter informações 

necessárias que suprissem o aporte analítico desse estudo.  Por assim ser, percebe-se que  

Goiás não é pioneiro com a Avaliação Diagnóstica que, apesar de ter objetivo diferenciado 

das outras avaliações citadas, também é aplicada em larga escala e trabalha com indicativos, 

buscando avaliar as forças e fraquezas do ensino. 

Outras pesquisas que coletam indicadores de acesso e rendimento são realizadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tais como a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) e Censo Populacional, que coletam, por exemplo, 

informações sobre taxa de escolarização. As fontes de informações, no Brasil, em educação 

são geograficamente abrangentes e contemplam diversos níveis educacionais, trazendo uma 

riqueza de medidas e indicadores. No entanto, é necessário detalhar cada uma dessas 

avaliações para que se possam utilizar corretamente os indicadores para fins de pesquisa e 

políticas públicas. 

De acordo com informações no portal do Inep
15

, “o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao 

fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de 

escolaridade”. Assim, como já esclarecido anteriormente, a Avaliação Diagnóstica e a Prova 

Brasil são testes, no caso do ENEM, ele é mencionado como exame por ser, de certa forma, 

um certificador para o sujeito que o faz, apontando sua aptidão a cursar o Ensino Superior.  

Ainda, no Portal do Inep, seguem informações de que o referido exame dá 

oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), de acordo com as normas de cada instituição, além de ser fator importante para a 

participação de programas do governo, como, por exemplo, o Programa Universidade para 

Todos (Pro Uni). O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCEEJA) é realizado desde 2002, mas busca aferir “competências, habilidades e saberes 

                                                

15 Disponível em:< http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem> Acesso: 21 jun. 2014. 
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adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos [...] e nas manifestações culturais, 

entre outros”
16

. 

Dessa forma, por meio do Inep, a Educação Superior também implementa sua 

avaliação, que  surge no período de 1996 a 2003 como o Exame Nacional de Cursos (Provão). 

De início o exame é aplicado aos estudantes formandos de graduação, visando a avaliar as 

diversas áreas do conhecimento. Em 2004 o Provão é substituído pelo Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade). Tal exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), que “tem como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso 

de graduação, e as habilidades e competências em sua formação”
17

. 

Devido ao fato de a referida pesquisa tratar de Avaliação Diagnóstica em Goiás e de 

como se dá o impacto na prática do professor, é importante conceituar e historicizar as 

avaliações em larga escala no país, afim de que possa se ter um panorama amplo desse tipo de 

avaliação em todos os níveis educacionais. Por assim ser, todo esse panorama que percebemos 

nos anos de 1990 é consequência, de modo geral, do surgimento das avaliações diagnósticas 

em larga escala, nos anos 1980.  

Como o próprio nome diz, essas avaliações têm como objetivo principal diagnosticar 

a qualidade dos serviços educacionais prestados à sociedade. Elas são aplicadas a um número 

elevado de alunos e segue padrões uniformes, tais como: questões objetivas, avaliações das 

capacidades de leitura e interpretação, capacidade de raciocínio lógico, entre outros. Segundo 

Melo et. al.(2011, p. 35-36.):  

A primeira etapa de um processo de avaliação em larga escala é a definição de uma 

Matriz de Referência para avaliação, que subsidia a elaboração dos itens que 

compõem os testes. As Matrizes de Referência são um recorte da matriz curricular. 

Nelas são descritas e presentadas as habilidades ligadas a uma determinada área de 

conhecimento e que se pretende avaliar em diferentes momentos da trajetória escolar 

dos estudantes. 

Assim, o que as avaliações em larga escala têm em comum são as Matrizes de 

Habilidades, as quais são delimitadas baseando-se em pontos básicos do ensino, de forma que 

se avalie a trajetória da instituição, do aluno e até mesmo do país, haja vista que os resultados 

são usados como uma bússola para direcionar as tomadas de decisões e melhorias em pontos 

fracos. 

                                                

16 Disponível em : < http://portal.inep.gov.br/web/encceja/encceja> Acesso em: 20 jun. 2014. 
17 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/enade>  Acesso em: 20 jun. 2014. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-sinaes
http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-sinaes
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Quando se fala em avaliar um grupo grande de alunos, escolas, professores, ou até 

mesmo a rede de ensino, tem-se a concepção de que será algo mais fácil, pois as habilidades 

serão as mesmas para todos. Nessas concepções é preciso lembrar dos apontamentos sobre 

homogeneidade, como já postulados em sessão anterior. Segundo Afonso (2000), ao longo da 

década de 1980 emergiram novos modelos de avaliação, os quais surgiram como alguma 

prestação de contas, em uma busca de mostrar resultados na educação escolar, o que, de 

algum modo, fez com que houvesse a culpabilização do fracasso escolar. O autor ainda 

reforça que nesse modelo de avaliação a responsabilidade dos processos pedagógicos é única 

e exclusivamente dos professores, haja vista que os mesmos são fundamentais para a 

construção das aprendizagens. 

Nesse sentido, as avaliações em larga escala têm como variáveis não apenas a 

aprendizagem dos alunos, mas também outros fatores relevantes e determinantes, de forma 

que não somente as notas são levadas em consideração, mas também alguns índices e 

indicadores. Assim, Pontes (2012) distingue indicadores de índices, afirmando que o primeiro 

é um valor calculado de acordo com alguns critérios rígidos e que retrata uma dimensão 

específica, nesse caso educacional; já o segundo, índice, é uma medida numérica que 

condensa as informações contidas em dois ou mais indicadores. 

Desse modo, para se chegar ao resultado ou índice, faz-se uso dos indicadores. No 

caso do Ideb são utilizados como indicadores o fluxo dos alunos e o desempenho em 

disciplinas distintas, como Língua Portuguesa e Matemática, a partir daí têm-se uma média 

calculada através de fórmulas pré-determinadas pelo órgão responsável pela aplicação da 

prova, nesse caso o Inep. 

O que Pontes (2012) nos mostra, portanto, é que são inúmeros os fatores ligados à 

avaliação em larga escala e que os mesmos podem determinar, apenas em números, ratifico, o 

“raio X” de uma instituição educacional. Nesse sentido, tais dados tornam-se relevantes, pois, 

a partir dos mesmos, o Estado pode tomar decisões voltadas para as fraquezas localizadas, 

dentre as quais pode-se destacar questões voltadas para a evasão escolar, distorção 

idade/série, além, e não menos importante, a proficiência dos estudantes em questões voltadas 

para a Língua Portuguesa e a Matemática. 

Por outro lado, acredito que esses índices e indicadores também podem funcionar de 

forma negativa, levando a escola e seus profissionais a acreditar que fracassaram em algum 

aspecto, porque a avaliação em larga escala não tem, a meu ver, a capacidade de avaliar 

determinados aspectos de evolução da aprendizagem do aluno, como indivíduo único, como 

já aponta as leis educacionais. Estas voltam-se para a formação de um sujeito reflexivo e não 
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apenas conteudista, mas, o que pode ser percebido nos resultados em relação aos profissionas 

é uma verificação através de números em tabelas, que apenas mostram um déficit, mas quase 

nunca são contextualizados ou discutidos. 

2.6 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Devido ao foco principal da pesquisa situar-se em torno da Avaliação Diagnóstica, 

há a necessidade de uma reflexão sobre o assunto de maneira ampla e aprofundada. Quando 

se ouve falar em diagnóstico, logo nos remetemos ao fator de resultado de algo que foi 

aplicado, um exame ou algo parecido. 

Luckesi (2008) afirma que quando o professor avalia seus alunos, os resultados 

podem servir para tomada de decisões. Nesse sentido, deve-se avaliar não somente para 

medir, todavia para diagnosticar problemas e fazer as inferências e interferências necessárias 

durante o processo avaliativo. Assim, essa avaliação estadual serviria como um termômetro 

da educação nas escolas, pois a partir dos resultados, a escola e mais especificamente, os 

professores, serão levados a transformar suas práticas, ou, de outro modo, perceber em que 

sentido deve ser melhorado seu modo de trabalhar com os alunos. Não há aqui uma posição 

quanto à maneira de trabalho do professor, mas volta-se para a atenção necessária que deve 

ser revista para a concretização do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Vianna (2003), existem vários fins para a avaliação, sendo que um 

deles pode ser a identificação de problemas ou fraquezas, com o objetivo de organizar 

políticas educacionais capazes de melhorar tais fraquezas. Nesse sentido, Vianna (2003) 

afirma que o impacto de tais avaliações no ensino não é de grande relevância, haja vista que 

falta a contrapartida junto aos educadores de resultados dessas avaliações, pois, muitas vezes, 

as pessoas que organizam os gráficos, contabilizam os pontos fortes e fracos, não têm o 

mesmo linguajar do professor. A posição de Vianna, portanto, vai ao encontro de nosso 

posicionamento acerca da relação necessária entre os dados e sua contextualização, para a 

efetiva melhora no processo de aprendizado docente e discente. 

E, por assim ser,  a Avaliação Diagnóstica implantada em 2011 no Estado de Goiás 

segue os moldes descritos por Vianna (2003), pois busca diagnosticar os problemas de 

aprendizagem dos alunos e planejar ações para que se tente solucionar os mesmos, sem levar 

em consideração a resistência por parte de professores e alunos com relação aos resultados 

divulgados. 
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Segundo o ex-secretário da educação de Goiás, Thiago Peixoto, com relação à 

Avaliação Diagnóstica no Estado, esse retorno é importante e “Com isso será possível definir 

com mais agilidade e eficiência os déficits de aprendizado e melhorar a qualidade do ensino 

em Goiás” (Peixoto, 2011). Assim, pode-se entender que o objetivo principal da Avaliação 

Diagnóstica é encontrar os pontos críticos no ensino para, posteriormente, buscar ações que 

supram tais problemas. Ressaltamos, no entanto, que ao tratar de “pontos críticos” estou 

situando a necessidade da crítica, da discussão dos problemas e não seu mero apontamento, 

sem que haja um retorno para as escolas, de modo que tanto os educadores quanto as possam 

propor ações 

Para Luckesi  (2005, p. 29),  

Diversamente, o ato de avaliar tem como função investigar a qualidade do 

desempenho dos estudantes, tendo em vista proceder a uma intervenção para a 

melhoria dos resultados, caso seja necessária. Assim, a avaliação é diagnóstica. 

Como investigação sobre o desempenho escolar dos estudantes, ela gera um 
conhecimento sobre o seu estado de aprendizagem e, assim, tanto é importante o que 

ele aprendeu como o que ele ainda não aprendeu. O que já aprendeu está bem; mas, 

o que não aprendeu (e necessita de aprender, porque essencial) indica a necessidade 

da intervenção de reorientação..., até que aprenda. 

Nesse sentido, a Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa, aplicada nas escolas 

públicas, busca essa investigação para intervir no processo educacional, porém cabe ao 

professor aplicar atividades significativas e que melhorem a internalização do conhecimento 

pelos discentes. 

Como afirma Sacristán (1998), a avaliação funciona como meio de repensar e 

ordenar a prática didática. Sendo assim, faz-se necessário uma reflexão sobre essas 

avaliações, no sentido de avaliar se as mesmas garantem o pensar e o planejar a prática 

pedagógica. Silva (2006) esclarece que a avaliação deve funcionar como um meio para 

articular a aprendizagem e planejar novas estratégias, sempre objetivando a aprendizagem e o 

ensino, funcionado de forma a promover um “efeito retroativo”, entendido aqui como o 

impacto causado. 

Vale ressaltar, nesse sentido, que essa verificação vai além da avaliação discente, 

pois ela também busca o contexto escolar e permite um diagnóstico em sua totalidade para 

sanar as dificuldades encontradas, tanto no âmbito teórico quanto no prático. Dessa forma, o 

professor de Língua Portuguesa deve buscar nos resultados das provas uma reflexão sobre sua 

prática, dando novos direcionamentos em sala de aula e não vê-la como um instrumento de 

repreensão ou estrutural para o ensino. 
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Segundo Both (2007), a avaliação segue junto com o processo ensino-aprendizagem, 

de forma que a qualidade deve se sobressair, tendo como foco principal o ensino e não apenas 

a verificação quantitativa de conhecimentos. Assim, como inferimos, o professor pode 

aproveitar os resultados de uma avaliação para melhorar a qualidade de ensino, de forma a 

transformar suas práticas de ensino. 

Não obstanto, como aponta Demo (1999), ao refletir sobre suas práticas, o professor 

também está avaliando. Isto é, a reflexão sobre os métodos e práticas docentes também 

enquadram-se no processo avaliativo, pois para o autor a função de avaliar implica outros atos 

como planejar, traçar objetivos e dessa forma, esse processo está, por si só, subordinado a 

metas e objetivos estabelecidos. 

Pensando no efeito/impacto que a Avaliação Diagnóstica causa na prática 

pedagógica do professor, Demo (1999) ainda nos faz refletir sobre as tantas funções e 

implicações da avaliação, tendo o professor o foco no ensino-aprendizagem, pois assim terá 

que buscar novas metodologias para que as habilidades sejam alcançadas. 

Segundo Kraemer (2005), a Avaliação Diagnóstica se pauta em verificar a 

aprendizagem dos conteúdos propostos e também dos aprendidos anteriormente, servindo, 

assim, para diagnosticar dificuldades futuras, o que permitirá reflexão sobre as práticas em 

sala de aula, em busca de soluções para as situações diagnosticadas. 

Pensada dessa forma, tal avaliação leva o professor a reflexões e o Estado à tomada 

de atitudes, como, por exemplo: políticas que abarquem as dificuldades encontradas em 

determinados conteúdos ou habilidades.  

Dentre as metas do Pacto pela Educação do atual governo, está a Matriz de 

Habilidades unificada em todo o estado de Goiás, fato que já está acontecendo desde 2011. 

Tal matriz está organizada em eixos temáticos e habilidades a serem alcançadas. No que se 

refere ao ensino de Língua Portuguesa, o trabalho é realizado baseando-se nos gêneros 

textuais. 

A Avaliação Diagnóstica de Goiás, a ser aplicada na escolas públicas do Estado, é 

elaborada por uma equipe qualificada, conforme informação da própria tutora pedagógica da 

cidade de Quirinópolis, e toda a prova se pauta nos descritores da Prova Brasil
18

, de forma 

que, apesar de o secretário ter afirmado que a avaliação era independente dos números e da 

Prova Brasil, o próprio governador afirmou em entrevista que a função da prova era melhorar 

o Ideb do Estado, uma vez que antes de sua posse estava muito baixo. 

                                                

18 Há no anexo A um quadro ilustrativo com os descritores. 
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Assim, como se nota, há relações da Avaliação Diagnóstica com outras avaliações 

externas, pois o objetivo da mesma é melhorar os índices alcançados no Ideb, de modo que as 

habilidades a serem alcançadas são as mesma, sendo que se os alunos melhorarem, espera-se 

que obtenham melhores resultados também no Enem, haja vista que poderão terminar o 

Ensino Médio com mais habilidades na leitura, escrita, interpretação, raciocínio lógico, dentre 

outras habilidades. 

2.7 AVALIAÇÃO EM SALA DE AULA 

Após todo o trajeto teórico sobre o tema avaliação, sob os diversos ângulos, percebo 

a necessidade de abordá-lo também no contexto micro (a sala de aula), pois é nesse contexto 

que tanto aluno quanto professor vivenciam a realidade sobre os processos de ensino e 

aprendizagem. Desse modo, é perceptível que as relações de poder em sala de aula são ainda 

mais evidentes entre os sujeitos. 

Nesse sentido, como a pesquisa em questão visa verificar se a Avaliação Diagnóstica 

aplicada em Goiás tem contribuído para mudança de práticas pedagógicas do professor, 

abordo aqui avaliação da aprendizagem, no contexto da sala de aula, pois as práticas aplicadas 

podem refratar  resultados do diagnóstico proposto pelo Estado. 

Luckesi (2012), em uma ótica operacional, considera que a avaliação deve ser aquela 

em que se acompanhe a qualidade das ações praticadas em sala, caso necessário, o professor 

irá intervir. Assim, o autor entende a avaliação como um recurso a mais para as ações, um 

subsídio ao educador. Assim, o professor deve usar tal processo como seu aliado e não como 

punição, reiteramos. Isso porque é por meio dela que se pode encontrar os pontos fortes e 

fracos de seus alunos e, a partir daí, adotar um novo olhar sobre o ensino e também sobre o 

replanejamento de ações futuras. Não se trata de culpabilização do professor ao fracasso 

discente, mas levantar a problemática da aprendizagem, identificando outras e novas 

possibilidades do trabalho em sala de aula. 

Rever práticas é de suma importância na docência e, principalmente, na disciplina de 

Língua Portuguesa, uma vez que, como apontei, essa avaliação volta-se aos gêneros textuais, 

os quais por sua vez, relaciona-se com todas as frentes da língua: compreensão e interpretação 

de textos, gramática normativa, produção textual e literatura. 

Não há como se prender a um modelo único de ensino, portanto. Ao desenvolverem 

um trabalho com gêneros, focalizando literatura e cinema, por exemplo, Dering e Filetti 

(2013, p. 247) apontam sobre o modelo fixo do ensino: “Esse modo de ensino, com moldes 
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estabelecidos e presos, está ultrapassado, observado que um gênero permeia outros e atendem 

às mudanças necessárias de cada estilo”. Deste modo, os professores relatam uma experiência 

que exemplifica o dito: “Com base nos contos do Livro dos Homens, foi proposta a criação de 

um roteiro cinematográfico para verificar as possibilidades de uma transposição de gêneros e 

observar como os alunos perceberam a entrada desses novos gêneros em ambiente escolar” 

(DERING e FILETTI, 2013, p. 252). 

Ao se posicionarem deste modo, pode-se afirmar que Dering e Filetti propõem ações 

a partirda visão de que é necessário rever as práticas não como punição, mas em atendimento 

às necessidades e anseios e, em contrapartida, atendendo também às leis educacionais. 

Esteban e Lacerda (2012) no artigo intitulado “Em histórias cotidianas, convites ao 

encontro entre avaliação e aprendizagensino” também relatam fatos cotidianos de reuniões 

de professoras da Educação Básica, em que as mesmas buscam categorizar as escritas dos 

alunos e como se dá a aprendizagem. No entanto, o que se percebe nesses encontros, dos 

quais as pesquisadoras também fazem parte, é que são discutidas as dificuldades que as 

professoras encontram em se distanciar de seus alunos, tratando-os como sujeitos abstratos.  

Nesse sentido, o que percebo é que mesmo após tantas discussões e pesquisas sobre a 

heterogeneidade da sala de aula, ainda se busca uma homogeneidade baseada em parâmetros 

pré-estabelecidos, haja vista que, de forma prática, os alunos são avaliados no seu todo e não 

em suas particularidades, aqui tomo a palavra todo com o sentido de sala de aula, tendo por 

argumento o fato de todos serem avaliados da mesma forma. 

No mesmo artigo supracitado, mais adiante, Esteban e Lacerda consideram que: 

A sala de aula nos fala da potência da diferença e os modelos de avaliação 

hegemônicos assumem como referência a homogeneidade. Vemos um desencontro 

que só se agrava com o fortalecimento do exame como principal procedimento de 

avaliação. Diante das professoras que evidenciam a necessidade de aprofundar os 

laços com os estudantes e com suas companheiras, o projeto oficial de avaliação 

revitaliza as ideias de neutralidade, objetividade e fiabilidade, que demandam a 

ruptura da relação intersubjetiva que integram a avaliação aos processos cotidianos 

de aprendizagensino (2012, p.459). 

As autoras nos fazem refletir sobre os processos de avaliação no país e, em 

particular, na sala de aula, tanto numa como na outra o objetivo é alcançar os índices 

desejados. As autoras ainda afirmam que essas avaliações, realizadas nesse contexto micro, 

estão ligadas às avaliações externas, as quais são estruturadas por exames, datas, habilidades a 

serem alcançadas e, sempre pautadas em quantificar, como o caso das avaliações citadas nesta 

pesquisa: Sinaes, Enade, Enem, Prova Brasil, ANA, Saresp (São Paulo), Saego 
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(Goiás),Spaece (Ceará) e, por fim, a Avaliação Diagnóstica aplicada em Goiás (objeto de 

estudo da pesquisa). 

2.8 EFEITO RETROATIVO DAS AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA 

A área de Linguística Aplicada trata efeito retroativo como uma forma de influenciar 

os processos educacionais através do resultado de avaliações em geral, de forma que possa 

surtir efeito nas práticas pedagógicas e no processo ensino-aprendizagem (SCARAMUCCI, 

2004).  

Desse modo, as mudanças, promovidas por meio de diagnóstico de determinado 

contexto de ensino de Língua Portuguesa, contribuiriam para os motivos que favorecem ou 

dificultam o efeito retroativo da avaliação, além de poder colaborar para uma reflexão sobre o 

processo ensino-aprendizagem e reforçar a importância da formação continuada do professor. 

Wall e Alderson (1993) afirmam que diversos fatores podem interferir para que o 

efeito retroativo aconteça, dentre os quais se podem destacar fatores sociais, educacionais e 

interacionais. Nesse sentido, o professor poderia até mudar o conteúdo, mas não a maneira 

como ensina, o que poderia gerar resultados não satisfatórios com relação ao processo ensino-

aprendizagem. 

Muito popular em Educação e mais especificamente em Linguística Aplicada há 

anos, o conceito de efeito retroativo (washback ou backwash) tem sido usado para 

referir-se ao impacto ou influência que exames externos – principalmente aqueles de 

alta-relevância [...] assim como a avaliação de rendimento, que ocorre internamente 

nos processos de ensino/aprendizagem podem exercer, potencialmente, no ensino, 

na aprendizagem, no currículo, [...] e nas atitudes das pessoas envolvidas – alunos, 

professores, escola (SCARAMUCCI, 2011, p. 109) 

De acordo com esses postulados, o efeito retroativo que a Avaliação Diagnóstica traz 

para a prática pedagógica do professor em Língua Portuguesa, nas aulas, será aqui analisado. 

Neste trabalho o efeito retroativo está voltado ao “impacto”, pois nas palavras de Silva (2007, 

p. 25), 

se um teste exerce efeito (ou impacto) em políticas e práticas dentro de sala de aula, 

certamente, esse mesmo teste exercerá efeito fora desse ambiente de ensino, uma 
vez que o aprendente carrega consigo práticas, crenças e maneiras herdadas dos 

professores, dos materiais didáticos que utilizou e/ou de seus colegas, para um outro 

nível de organização social, seja no trabalho, na escola ou em seu dia-a-dia, em 

situações de convívio social. 
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Nesse sentido, o efeito retroativo como impacto nas práticas pedagógicas dos 

professores, também aparece nos resultados dos índices de proficiência, a qual os alunos estão 

sempre buscando. O impacto de dá, não somente em sala de aula, pois à medida que o aluno 

apreende as habilidades exigidas pelo currículo mínimo exigido por tais provas, eles estarão 

também mais preparados para concorrer a outras vagas nas diversas esferas sociais. Faz-se 

necessário ponderar queao tratar de habilidades mínimas, com relação ao ensino de Língua 

Portuguesa, espera-se que o aluno consiga ler bem textos diversos e compreender questões 

relacionadas às estruturas da língua, de forma que atribua sentidos à leitura e à escrita. 

Scaramucci (2004), ao tratar  do efeito retroativo, afirma que para compreender 

melhor tal conceito, é necessário que se entenda como se dá o processo entre 

ensino/aprendizagem e avaliação, pois, segundo Bachman and Palmer (1996, apud 

SCARAMUCCI, 2004), a influência de um teste externo, aplicado no ensino e na 

aprendizagem, é bem complexa, haja vista que nesse caso o impacto é avaliado de acordo com 

variáveis, objetivos e valores No que se refere à esta pesquisa, a Avaliação Diagnóstica faz 

uso das mesmas matrizes de habilidades usadas na Prova Brasil, mas não se usa os índices 

como algo final e sim para tomadas de decisões.  

Desta feita, vejo que o efeito esperado pelo Estado Avaliador está no fato de a 

Avaliação diagnóstica ter sido criada com vistas à melhora dos índices do Ideb, apesar de, no 

período de seu lançamento, ter sido afirmado pelo secretário que não era esse o objetivo. 

Retomando aqui o conceito proposto por Scaramucci (2004), quando a Secretaria da 

Educação de Goiás propõe ações, a partir dos resultados da Avaliação, vejo como uma forma 

de retroação, que ainda alcança o nível de sala de aula, uma vez que o professor deverá aplicar 

os resultados, visando a melhoria de notas nas próximas provas. 

De acordo com Watanabe (1997 e 2004 apud SACARAMUCCI, 2004) são muitas as 

dimensões do conceito sobre efeito retroativo. Segue abaixo um quadro organizado com tais 

dimensões. 

 

Quadro 7- Dimensões do efeito retroativo na educação 

Dimensões do efeito retroativo 

Especificidade  

Geral 
Produzido por um exame sem considerar suas características ou 
conteúdo; objetiva estudar mais. 

Específico 
Leva em conta o conteúdo do teste ou um aspecto específico do 

mesmo. 

Intensidade  

Forte 
Determina praticamente todas as atividades de sala de aula ou 
todos os participantes.  

Fraco 
Afeta parte da aula e alguns professores e alunos,  

Mostra a força de outros elementos; 
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Extensão  
Curto  

Em um exame vestibular, se os efeitos persistirem até os alunos 

entrarem em uma instituição e cessar. 

Longo Caso persistam após a entrada dos alunos na Universidade.  

Intencionalidade  
Intencional Consequências sociais intencionais  

Não intencional Consequências sociais não intencionais. 

Valor  
Positivo Associado ao efeito intencional  

Negativo Associado ao efeito não intencional. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em Scaramucci (2004, p. 206) 

 

No quadro acima, ficam bem claras as dimensões do efeito retroativo, que 

Scaramucci (2004) toma por aporte teórico, baseada nos estudos de Watanabe (1997). Nesse 

sentido, ao fazer uma avaliação externa, podemos perceber o efeito em todas as suas 

dimensões, pois os exames externos podem diversos objetivos e, de acordo com tais objetivos, 

ele adquire uma dimensão. Ressalto ainda que, no caso da Avaliação Diagnóstica, ela leva em 

conta as habilidades e também se o ensino e aprendizagem acontecem na visão macro e 

micro, o que será mais bem discutido na análise dos dados. 

2.9 CONTRIBUIÇÕES DAS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Em se tratando do trabalho pedagógico do professor em sala de aula, são muitos os 

fatores que contribuem, de uma maneira ou de outra, para que ele se aprimore ou não. Assim, 

acredito que as avaliações externas funcionam como termômetros tanto da prática quanto das 

políticas públicas voltadas para o ensino-aprendizagem. 

Segundo Freitas et.al. (2009), é muito importante a inserção do aluno no processo 

ensino-aprendizagem. Para o autor, a avaliação pode contribuir para a melhoria do processo e 

também do projeto político-pedagógico da escola. Quando todos os envolvidos com a 

educação se comprometem com a melhoria de qualidade nas escolas, a escola busca no 

coletivo a melhoria, de tal forma que o professor se torne reflexivo e busque novas práticas 

pedagógicas. 

Nesse sentido, as avaliações externas provocam, intencional ou não 

intencionalmente, algumas ações voltadas para o ensino e aprendizagem, uma vez que seus 

resultados podem medir as fragilidades e potencialidades na escola e também nas 

metodologias aplicadas pelo professor. 

Ao fazer a introdução do seu livro Educação avaliação qualitativa e inovação I,  

Demo afirma que: 
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costumo girar em torno do desafio da “aprendizagem” do estudante e do professor, 

porque considero um dos males mais intestinos do sistema atual o “instrucionismo”: 

pedagogias da reprodução. Como as oportunidades mais promissoras de vida e 

mercado se centram na capacidade de produção própria de conhecimento (Amsden, 

2009), assumo que o estudante comparece à escola não para escutar a aula (em geral 

copiada e feita para ser copiada), mas para se tornar autor, individual e coletivo 

(2012, p. 7). 

Desse modo, o autor acima citado, faz uma crítica à educação bancária e nos remete 

aos pensamentos freireanos sobre a construção do conhecimento. Ao professor cabe refletir 

sobre as avaliações em larga escala, no caso da pesquisa em questão a Avaliação Diagnóstica, 

para que faça uso de seus resultados e mude suas práticas, faça o aluno se tornar o autor de 

seu próprio saber e não apenas realize apenas atividades mecânicas. 

Freitas et. al. (2009) afirma que além do professor ser reflexivo, todo o conjunto 

escolar precisa compactuar da mesma tomada de decisão, de forma que as ações não partam 

apenas do docente e sim do coletivo da escola. O autor ainda afirma que a avaliação 

institucional deve auxiliar a tomada de decisões na escola, indo além das salas de aula. 

Hoffman (2001) retoma o conceito de avaliação como forma de controle, porém a 

autora admite que o controle também tenha sua retroação sobre a sociedade e sobre o poder 

público. Desse modo, é preciso que se definam os rumos e as práticas a serem tomadas para 

que se delineie um norte para as ações voltadas para o ensino e a aprendizagem.  

Assim, sem dúvida que as avaliações externas devem servir para melhorar as práticas 

e as atitudes voltadas para o ensino e a aprendizagem, de forma que todos estejam envolvidos 

e o governo busque novas políticas de melhoria da educação. 
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3 O ENCONTRO DOS DADOS: ANÁLISE DOS DITOS E CONTRADITOS 

“Exercer a crítica, afigura-se a alguns que é uma fácil tarefa, como a outros parece 

igualmente fácil a tarefa do legislador; mas, para a representação literária, como para a 

política, é preciso ter alguma coisa mais que um simples desejo de falar à multidão. 

Infelizmente é a opinião contrária que domina, e a crítica desamparada pelos esclarecidos, é 

exercida pelos incompetentes. São óbvias as consequências de uma tal situação. As musas, 

privadas de um farol seguro, correm o risco de naufragar nos mares sempre desconhecidos 

da publicidade. O erro produzirá o erro”. 

 

(Machado de Assis - O ideal do crítico) 

 

 

Neste capítulo, apresento e analiso os dados obtidos para a pesquisa, bem como os 

relaciono com as críticas e teorias que envolvem o processo ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa e debato, com base nas teorias, os levantamentos realizados nos dois primeiros 

capítulos. Ressalto, todavia, a dificuldade de criticar, pois, como aponta o excerto de 

Machado de Assis, não se trata de uma tarefa fácil a realizar, visto que se deve partir dos 

dados colhidos, de forma a se entrecruzarem com as teorias abordadas e também os 

conhecimentos empíricos e, somente a partir desse ponto, promover uma crítica fecunda. 

Observando essa relação, nesse momento, o pesquisador toma o papel do crítico, pois não 

deve partir apenas do simples “achismo” ou do desejo de falar, mas ele deve partir de uma 

análise bem fundamentada e que gere frutos a serem colhidos de maneira vistosa. 

Assim, ao pesquisador cabe a difícil tarefa de compreender os dados, ler os 

subtendidos, não analisar sem a luz de “um farol seguro”, para que, como a crítica citada por 

Machado de Assis, não corra o risco de “naufragar” ou se perder em questões pessoais. 

Tratando-se de educação e avaliação, problematizo ainda a importância de que “o erro 

produzirá o erro”, uma vez que se trata de um processo gradual e contínuo 

Apresento, portanto, os dados colhidos durante a pesquisa, bem como as análises dos 

questionários, entrevistas e outros considerados relevantes para a presente pesquisa, tais 

como: gráficos e resultados do Ideb, Idego e da própria Avaliação Diagnóstica, colhidos na 

internet e por meio dos gestores e da Secretaria Regional de Educação de Quirinópolis-GO. 

A pesquisa tem como principal lócus as escolas públicas estaduais da cidade de 

Quirinópolis – Goiás e a opção de trabalho voltou-se para o Ensino Fundamental II, dada 
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minha  atuação nesse campo há vários anos e, de certo modo, minha  experiência com o 

público dessa modalidade.  

No início da pesquisa, a cidade de Quirinópolis possuía seis escolas com salas de 9º 

ano, porém duas delas deixaram de atender o Ensino Fundamental II e passaram a funcionar 

como Escolas de Tempo Integral (ETI), apenas com o Ensino Fundamental I. Desse modo, a 

cidade passou a ter somente quatro escolas com salas de 9º ano. Devido a esse fato a pesquisa 

se deu apenas nessas quatro escolas.  Ressalto a importância da escolha das turmas do 9º ano, 

pois trata-se de alunos que estão se preparando para um momento de transição do Ensino 

Fundamental para o Ensino Médio. Tal processo, por vezes, apresenta conflituoso, pois os 

discentes passam para outra etapa do ensino e espera-se que dominem determinadas 

habilidades relacionadas à leitura, compreensão/interpretação, intersecção entre os conteúdos, 

dentre outras habilidades que o Ensino Fundamental II deve preparar. 

Optei por nomear as escolas de: Escola A (EA), Escola B (EB), Escola C (EC) e 

Escola D (ED); de modo que, assim, fica resguardada a identidade de cada instituição, 

pautando assim uma ética para a pesquisa. Também foram aplicados questionários
19

 e 

entrevistas
20

 para a coleta de dados. Os quais serão analisados a partir das propostas crítico-

teóricas de Hoffman (1995, 2001), Luckesi (2001), Afonso (2000), Grochoska (2013), Soares 

(2011), Demo (1999) e outros que se fizerem necessários para abarcar os dados colhidos e 

proposições que venham a surgir. Outro ponto, ainda, são as experiências empíricas 

vivenciadas, pois elas trazem consigo, concomitantemente, a proximidade entre dados e 

estudos. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

Como já mencionado, a pesquisa foi realizada em escolas públicas da rede Estadual 

de ensino, pois a Avaliação Diagnóstica, foco do estudo, é aplicada nessas instituições de 

ensino. A primeira escola, denominada Escola A (EA) fica situada na periferia da cidade e 

atende a alunos dos Ensinos Fundamental I e II e Ensino Médio, funcionado nos três períodos. 

Com relação aos projetos, a escola desenvolve um projeto voltado para a Língua Portuguesa e 

os descritores da Prova Brasil e outro ligado à literatura – Sarau Literário. A escola também 

oferece projetos voltados para a música e a ciência, como a banda, coral e o jovem cientista. 

                                                

19 Os questionários aplicados seguem anexos. 
20 Seguem anexas as entrevistas aplicadas. 
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Os alunos da escola são de classe baixa e média baixa, são filhos de pais que 

trabalham nas mais diversificadas profissões, com renda média entre um salário mínimo e 

1700 reais. A faixa etária dos alunos varia entre 10 a 36 anos. Os funcionários que ali 

trabalham são divididos da seguinte forma: 14 servidores gerais, 13 do administrativo e 34 

professores. A escola está aberta aos estágios das universidades da cidade e região, porém não 

conta com estagiário fixo. 

O quadro docente da Escola A conta com oito professores com graduação, 24 

especialistas e dois com mestrado, dos quais 26 são concursados e oito contratados, com carga 

variada entre 14 e 42 aulas. 

A escola foi reformada recentemente, e, por isso, conta com uma estrutura física boa, 

dividida da seguinte forma: 14 salas de aula, um laboratório de informática, um laboratório de 

ciências, três salas destinadas ao setor administrativo 14 banheiros, uma cantina, uma quadra 

de esportes coberta e uma biblioteca que atende a todos os níveis de ensino da escola. 

O mobiliário é suficiente aos alunos e professores. Quanto aos recursos didáticos, 

possui: computadores, aparelhos de som, aparelho de DVD, fotocopiadora, datashow, jogos 

variados e blocos e sólidos geométricos em acrílico. 

Portanto, a partir do questionário e também da minha visita à escola, pude perceber 

que ela está bem estruturada, tanto física quando organizacionalmente. Com professores 

capacitados e atuando em suas áreas específicas. 

A EB está localizada no setor central da cidade e atende alunos de classe média e 

baixa. A partir desse ano, o colégio foi integrado à rede de colégios militares. Assim, os 

alunos que já estavam matriculados puderam permanecer na mesma, mas para a entrada de 

novatos foi feito um sorteio. 

Ela atende alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio e funciona nos períodos 

matutino e vespertino. É mantida pelo estado e tem em média 492 alunos matriculados. Com 

relação aos projetos voltados para o ensino de Língua Portuguesa, a escola oferece o projeto 

Mais Educação e também conta com um projeto de leitura. Em conversa informal, a vice-

diretora aponta que o maior problema enfrentado pelos professores é a indisciplina e a falta de 

compromisso dos alunos com os estudos. O corpo discente da escola está na faixa etária entre 

10 a 18 anos e a organização das salas é feita de forma aleatória. 

A escola conta com avaliação de desempenho e seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP) está em construção. Com relação à qualificação docente, eles participam de cursos de 

capacitação sempre que a SEDUC oferece. As reuniões pedagógicas são frequentes e os 

conselhos de classe bimestrais. 
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Os professores da escola realizam o planejamento anual de ensino. Além disso, 

fazem planejamento quinzenal, o qual é exigido e entregue pelos mesmos. O Conselho 

Escolar da escola é atuante, sendo que os seus gestores e professores atuam como membros 

do mesmo, além da comunidade escolar também participar de tal Conselho.  

Ainda fui informada de que a escola não adota metodologias diferenciadas para 

alunos com problemas de aprendizagem, tem apenas professores de apoio para alunos com 

alguma deficiência, como: surdez, déficit cognitivo e mental. 

A estrutura física da Escola B é muito boa, contando com oito salas de aulas, todas 

com ar condicionado e câmeras de segurança. Possui seis salas destinadas ao setor 

administrativo, dois banheiros, uma cantina, uma biblioteca e uma quadra de esporte (sem 

cobertura). Conta com mobiliário suficiente, tanto mesas quanto carteiras para os alunos, além 

do material didático para auxílio às aulas dos professores: computadores, notebook, 

retroprojetor, Datashow, jogos pedagógicos, aparelho de som, DVD e fotocopiadora. 

O quadro de funcionários da escola conta com seis servidores de serviços gerais, 13 

que atentem ao administrativo e 24 professores. Destes professores, 20 são concursados e 

quarto são contratados. A carga horária dos concursados vai de 14 a 60 h/a e a dos contratados 

vai de sete a 14 h/a. Com relação à formação acadêmica do corpo docente, todos os 

professores apresentam capacitação além da graduação, com três mestres e 21 especialistas. 

Ao visitar a escola, percebi que é uma escola muito bem organizada, tanto na parte 

física quanto na de gestão, os funcionários são atenciosos com todos, além da limpeza e 

organização dos alunos em sala. Acredito que o fato se deve à escola ter passado pelo período 

de transição recente para ser gerida por militares. Ao que se pôde verificar, também devido a 

essa transição, as regras de disciplina são bem rígidas e os alunos são sempre monitorados. 

A EC funciona nos três turnos, atende aos Ensinos Fundamental I e II, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) – níveis Fundamental II e Médio; com um número aproximado de 

489 alunos. Esta unidade funciona como polo de EJA na cidade de Quirinópolis – Goiás. 

Na unidade de ensino são desenvolvidos alguns projetos voltados ao ensino de 

Língua Portuguesa e também de incentivo à leitura e escrita: Maleta literária e Hora da leitura. 

Além disso, há reforço no contra turno aos alunos do Ensino fundamental I e o projeto Mais 

educação. 

A maioria dos discentes é de família de baixa renda e residem em bairros próximos à 

escola, que, assim como a Escola A, situa-se em uma região periférica da cidade. Um fator 

importante relatado pela vice-diretora é com relação às famílias, foi relatado por ela que os 

alunos, em sua maioria, não têm acompanhamento por parte dos pais ou dos responsáveis, 
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fato percebido durante as reuniões, nas quais são poucos os pais ou responsáveis a 

comparecer. 

Com relação ao quadro de funcionários, a unidade possui 11 servidores gerais, 11 do 

quadro administrativo, 28 professores e 25 estagiários, os quais realizam projetos de 

intervenção na escola, além de cumprirem seu estágio obrigatório. 

O corpo docente divide-se com relação à formação acadêmica da seguinte forma: três 

com graduação, 24 com especialização e um com mestrado, dos quais 23 são efetivos e cinco 

são contratados. Tanto os efetivos quantos os temporários possuem carga horária de 20 a 40 

h/a. 

A escola é bem estruturada, contando com quadra coberta, 10 salas de aula, um 

laboratório de informática, três salas destinadas ao setor administrativo, quatro banheiros, 

uma cantina e uma biblioteca. O mobiliário é suficiente aos alunos e aos professores, sendo 

que a escola ainda conta com quadro-giz verde. Os recursos didáticos disponíveis na 

instituição são: retroprojetor, computadores, aparelhos de som, videocassete, DVD, 

fotocopiadora, Datashow e jogos pedagógicos. 

O corpo discente está na faixa etária entre 6 e 60 anos de idade, as salas são 

organizadas pelo nível de aproveitamento, haja vista que, não há salas duplicadas da mesma 

série. Dentre os problemas que a instituição enfrenta, destacam-se: acúmulo de funções do 

administrativo, número excessivo de contratos temporários em todas as funções, falta de 

apoio e presença dos pais na escola, indisciplina, além do problema com projetos que sempre 

são iniciados e não terminam, quando da troca de governo e secretário da educação do estado. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola está em construção, de forma que a 

participação do corpo docente não é totalmente efetiva. A escola conta com avaliação de 

desempenho e seus professores participam de cursos de capacitação sempre que a secretaria 

da educação oferece, o que acontece mais ou menos de seis em seis meses. 

As reuniões pedagógicas na referida escola são frequentes e os conselhos de classe 

acontecem todo bimestre. O conselho escolar é atuante, sendo que a escola participa do 

mesmo. Com relação ao planejamento, os professores planejam quinzenalmente, pois são 

exigidos deles, devido ao bônus e também ao fato de terem que lançar os conteúdos e planos 

no sistema virtual. 

A vice-diretora ainda ressaltou que ocasionalmente recebe auxílio de alguma 

instituição ou pessoa física e que adota métodos diferenciados para os alunos com baixo 

desempenho escolar. 
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Desse modo, como se percebe, a Escola C apresenta uma estrutura relativamente boa, 

com problemas maiores relacionados ao ensino e aprendizagem, como o caso dos contratos 

temporários e de projetos inacabados. 

A ED está localizada no setor central da cidade e há três anos funcionava como 

Escola de Tempo Integral (ETI), porém agora voltou a receber alunos do ensino regular, 

devido ao fato de os alunos, já no Ensino Fundamental, terem necessidade de trabalhar para 

ajudarem seus pais. Agora ela atende ao Ensino Fundamental II, funcionando nos períodos 

matutino e vespertino. A instituição conta com os projetos Mais Educação, de educação física, 

dia da leitura e letramento. 

O corpo discente da ED é de aproximadamente 185 alunos de classe média baixa e 

baixa, os quais estão entre a faixa etária de 11 a 16 anos. As classes são organizadas de forma 

aleatória e os principais problemas enfrentados pela escola são: deficiência em leitura, escrita 

e cálculos. 

A instituição conta com um quadro de dois servidores gerais, dois do administrativo, 

13 professores e dois estagiários frequentes. Do corpo docente, 11 são concursados e dois são 

contratados, com carga horária variada, sendo que todos possuem especialização. 

A escola apresenta uma boa estrutura física, contando com seis salas de aula, um 

laboratório de informática, três salas destinadas ao setor administrativo, dois banheiros, uma 

cantina duas quadras de esportes (sem cobertura), uma sala de vídeo e uma biblioteca. 

O Projeto Político Pedagógico da escola está em construção e há avaliação de 

desempenho de seus funcionários. O corpo docente participa de cursos semestralmente, 

quando a SEDUC oferece, as reuniões pedagógicas não são frequentes, devido ao fato de 

muitos professores trabalharem em várias escolas. Com relação ao conselho de classe, 

acontece todo bimestre e os planejamentos são exigidos e apresentados quinzenalmente, mas a 

diretora reforçou que há muitos professores com resistência a entrega dos mesmos. 

Ocasionalmente a escola conta com assessoria de instituições superiores, como esse 

ano, está com um projeto do Curso de Geografia da UEG, além de ter acompanhamento 

especial para alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Portanto, como se pode perceber todas as escolas envolvidas na pesquisa apresentam 

uma boa estrutura física, em todos os casos. Verifiquei, no entanto, que os principais 

problemas enfrentados pelas escolas são professores que trabalham em várias instituições de 

ensino. Outro ponto acentuado é de que todos  reclamaram do excesso de burocracia 

existente, observando eles a existência de um elevado número de fichas e papéis a serem 

entregues, o que os leva a uma frequente reclamação, mostrando, inclusive, certa resistência 
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relacionada à essa burocracia. Contudo, apesar desses apontamentos, cumprem as exigências 

por medo de serem repreendidos ou por necessidade do recebimento do “bônus” oferecido 

pela Secretaria de Educação.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PESQUISADOS 

Os questionários foram aplicados a quatro professoras, cada docente de uma das 

escolas pesquisadas. Para manter a lisura da pesquisa e o anonimato de todos os envolvidos e 

das instituições, optei por nomear os informantes de acordo com as escolas envolvidas na 

pesquisa, sendo Professora A (PA), Professora B (PB), Professora C (PC) e Professora D 

(PD), cada uma referente às respectivas escolas, também representadas  pelas mesmas letras: 

A, B, C e D. 

As responsáveis pelas atividades de aplicação da Avaliação Diagnóstica são duas 

professoras, ambas graduadas em Pedagogia. Uma delas em uma universidade estadual e 

outra em uma particular, sendo que as duas possuem especialização na área de Educação. Elas 

já trabalham há bastante tempo na parte pedagógica da rede de ensino Estadual de 

Quirinópolis – GO. 

A profissional que respondeu à entrevista escrita, também trabalha na Universidade 

Estadual de Goiás, atuando com disciplinas que enfocam leis educacionais e estágio 

supervisionado. Ela tem mestrado na área de Educação e sempre buscar participar de 

capacitações oferecidas pela Secretaria de Educação. 

As professoras que trabalham nas escolas investigadas são todas graduadas na área 

de atuação, todas em universidades públicas, com especialização em áreas diversas, sendo que 

apenas uma delas possui mestrado em literatura, o mesmo concluído em uma Universidade 

Federal. A professora da Escola A trabalha apenas na Rede Estadual de Ensino, com carga 

horária de 60h/a e ministra aulas, no momento, apenas no Ensino Fundamental II. Por outro 

lado, a professora da Escola B também ministra aulas em uma faculdade particular da cidade, 

onde trabalha com Língua Portuguesa para alunos de diversos cursos. 

A professora da Escola C trabalha com Língua Portuguesa e Literatura em duas 

escolas particulares da cidade, além de cumprir carga horária de 30h/a na rede estadual. Todas 

afirmaram ter feito algum curso de formação nos últimos 5 anos, porém apenas a professora 

da Escola C afirmou ter feito outro curso, que não os oferecidos pela Seduc. A professora da 

Escola D afirmou que fez todos os cursos oferecidos pela SRE e pela Seduc, fato que me 

chamou a atenção, pois a professora da Escola B respondeu que a rede quase não oferecia 
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cursos.  Como a professora da Escola B está há pouco tempo na rede estadual, creio que deve 

ser por isso que apresenta poucos cursos realizados. Ressalto que a maioria das profissionais 

trabalha com carga horária máxima, em diversas escolas, o que pode prejudicar o trabalho das 

mesmas em sala de aula.  

Realizei, também, uma entrevista com os profissionais da educação responsáveis 

pela Avaliação Diagnóstica em Goiás, os quais trabalham a organização de formação 

continuada e apoio pedagógico às escolas da rede. Além disso, eles contam com uma rede que 

os apoia em questões voltadas para o ensino no Estado de Goiás. São dois professores, todos 

com mestrado nas áreas específicas, e que trabalham no Núcleo Pedagógico da Seduc – 

Goiás. Logo a seguir, analiso os dados, a partir dos ditos dos envolvidos na pesquisa.  

3.3 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA SEGUNDO OS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

Para a apreensão da visão dos sujeitos envolvidos na pesquisa sobre a Avalição 

Diagnóstica, foram realizadas três entrevistas orais, uma escrita e quatro questionários. A 

entrevista escrita foi realizada devido ao fato de a professora da SRE não ter se disposto para 

as gravações, ela preferiu escrever e enviar por e-mail, para, a partir daí, desenvolver a análise 

de ditos dos participantes no processo ensino-aprendizagem sobre a Avaliação Diagnóstica. 

O ato de avaliar, como diagnóstico, ainda parece não ser muito bem compreendido 

pelos educadores, pois como foi percebido durante o decorrer da pesquisa, eles estão sujeitos 

aos poder do Estado, tanto no que se refere ao planejamento, quanto à própria avaliação em si. 

Luckesi (2008, p. 33) afirma que “a avaliação pode ser caracterizada como uma forma de 

ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica em uma tomada de posição a 

respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo”. Assim, de posse dos resultados das 

avaliações propostas, cabe a intervenção nas habilidades consideradas como pontos fracos, de 

forma que o aluno reforce habilidades ainda não bem estruturadas para que as desenvolva de 

maneira plena e possibilitando a aprendizagem de outras. Assim, os sujeitos pesquisados têm 

suas concepções sobre a Avaliação Diagnóstica, e, a partir deles, fazem as interferências no 

ensino-aprendizagem de seus alunos, como revela as entrevistas analisadas.  

Com relação às respostas das entrevistas, uso o mesmo critério das escolas, no que se 

refere aos entrevistados, com suas respectivas funções. Desse modo têm-se: Gestor GC, por 

ter sido o entrevistado no Escola C; Professor PB e Professor PC, referindo-se 

respectivamente às escolas B e C. Chamo a atenção para o fato de que o Professor PA e o 
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Professor PD, referentes às escolas A e D, não foram encontrados para a realização da 

entrevista. Portanto, têm-se as informações demonstradas no quadro que se segue. 

 

Quadro 8 - Quadro explicativo sobre a identificação das escolas e dos sujeitos participantes da pesquisa. 

 Escola A (EA) Escola B (EB) Escola C (EC) Escola D (ED) 

Questionário Professor A (PA) Professor B (PB) Professor C (PC) Professor D (PD) 

Entrevista X Professor B (PB) 
Professor C (PC) 

Gestor C (GC) 
X 

Fonte: Elaborado a partir da coleta de dados pela pesquisadora (2014) 

 

Para identificar o professor tutor e os formadores, entrevistados na Secretaria 

Regional de Educação de Quirinópolis e na Secretaria Estadual de Educação de Goiás, uso as 

expressões: SRE, para a professora de Quirinópolis, e SEDUC 1, SEDUC 2, para os 

entrevistados na Secretaria Estadual de Educação  de Goiás. 

O questionário foi organizado de forma a apresentar questões objetivas e subjetivas, 

sendo que as objetivas apresentam alternativas e espaço destinado para possíveis comentários 

ou outras respostas plausíveis. Ao responderem o questionário sobre a questão referente à  

percepção que as professoras têm da Avaliação Diagnóstica, os resultados são apresentados 

abaixo por meio de um quadro ilustrativo. 

 

Quadro 9 - Percepção das professoras sobre a Avaliação Diagnóstica 

Alternativas Professores 

Um direcionamento para o trabalho do professor. PA 

Uma forma de avaliar o que o aluno sabe e intervir nas dificuldades. PB, PD 

Uma maneira de treinar os alunos para a Prova Brasil e melhorar o Ideb da 

escola. 
PA, PC, PD 

Uma forma de monitorar os conteúdos aplicados em sala. PC 

Fonte: Adaptado a partir de respostas dos questionários aplicados à pesquisa (2014) 

 

Das questões acima respondidas, as três primeiras apresentavam-se como opções de 

respostas, apenas a última não constava nas alternativas a serem escolhidas, mas a PC 

acrescentou às suas respostas a questão do monitoramento dos conteúdos. Nesse sentido, 

Sobrinho (2002) ressalta que mesmo com novas metodologias voltadas para a avaliação 

qualitativa, hoje os sistemas educacionais ainda se preocupam com a eficiência, eficácia e 
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produtividade, o que pode ser comprovado pelas repostas de PA, PC E PD. Ocorre que as 

mesmas afirmam perceber que a Avaliação aplicada pelo Estado funciona como um 

treinamento para que seus alunos consigam notas, o que nos leva a refletir sobre a questão dos 

indicadores de aprendizagem publicados na mídia, haja vista que um dos motivos para a 

implantação da Avaliação Diagnóstica em Goiás foram os baixos índices no Ideb das escolas 

estaduais.. 

Os dados mostram que há uma divergência na compreensão das professoras do que 

seja, de fato, a Avaliação Diagnóstica e qual sua função, pois apenas PB e PD escolheram a 

alternativa de intervir nas dificuldades dos alunos, talvez com uma mudança na prática 

pedagógica e atendimento mais ativo aos alunos detectados com fraquezas em algumas 

habilidades propostas pela Matriz a ser seguida e que consta na prova. Luckesi (2008) afirma 

ser a função da Avaliação Diagnóstica uma compreensão do processo ensino-aprendizagem 

do aluno, pois seus resultados devem ser utilizados para detectar a situação do discente e, a 

partir de seus resultados, superar o modo de agir comum e autoritário em sala de aula. 

Desse modo, entendo que as diferentes formas de compreensão das professoras sobre 

a Avaliação Diagnóstica deve-se ao fato de as avaliações externas terem caráter quantitativo. 

Apesar de a proposta da Avaliação Diagnóstica ter sido criada para identificar as fraquezas e 

agir com novos meios de ensino, o que percebi durante todo o processo da pesquisa em 

questão foi o fato de que sempre as professoras mudarem sua rotina em torno de tal avaliação. 

Grochoska (2013, p. 46) afirma que, 

as instituições destinadas à educação, seja em nível básico ou superior, seja privada 

ou pública, precisam compreender-se em sua totalidade para entenderem melhor 

seus déficits e potencialidades para que, com base nos dados (qualitativos e 

quantitativos), possam redirecionar as ações com mais eficácia, trazendo benefício 

concreto para a escola.  

Assim, fica evidente certa falta de compreensão sobre o assunto, independentemente 

de como as professoras se localizam no espaço e no tempo das instituições de ensino 

pesquisadas, pois para que o diagnóstico funcione e haja mudanças de práticas pedagógicas é 

necessário que todos estejam envolvidos, para o beneficio realmente acontecer na escola. 

Porém, mesmo assim, há impacto na escola, uma vez que três professoras afirmam ser uma 

forma de treinamento, o que comprova que as mesmas tiram parte de suas aulas ou agregam a 

elas moldes educacionais voltados para essas avaliações. Deste modo, seus alunos são 

treinados para responder questões nos propósitos da Avaliação Diagnóstica. 
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O professor da SEDUC, ao ser questionado sobre o objetivo da Avaliação, 

Diagnóstica revelou que: 

Na verdade, o principal objetivo da Avaliação Diagnóstica é você tentar ao máximo, 

verificar as habilidades que o estudante não desenvolveu. Então você escolhe as 

habilidades mínimas de cada série, que são os descritores, e aí você verifica se o 

estudante desenvolveu, ou se ele não desenvolveu (SEDUC 1). 

Como se pode observar, a visão do Estado sobre a Avaliação, assegurada pelo 

depoimento de SEDUC 1, é a de identificar as habilidades não desenvolvidas, buscando em 

modelos importados de avaliação. Dessa maneira, Afonso (2000) afirma que a real função do 

Estado, como avaliador, é diminuir os gastos públicos e controlar os níveis de proficiência dos 

alunos. No caso da resposta acima, o que se percebe é que a função principal da avaliação é 

verificar o que o aluno não desenvolveu para agir sobre esse aspecto. Como já foi mencionado 

anteriormente, o descritor que obteve menor nota deve ser melhor trabalhado em sala de aula. 

Nesse sentido, o Pacto pela Educação, tendo como uma das metas melhorar o Ideb por meio 

do diagnóstico, traz impactos na gestão também, pois, de certo modo, os gestores são 

orientados a organizar a escola em função de tal avaliação, fator que será discutido mais 

adiante. Abaixo segue a resposta da gestora sobre sua percepção sobre a Avaliação 

diagnóstica.  

Eu acho que fazer um diagnóstico faz parte de qualquer processo pedagógico, 

independente de existir um pacto ou não. Como professor, você geralmente quando 

inicia a aula em uma turma, você faz um diagnóstico, cada um faz um diagnóstico 

do seu jeito, para você conhecer a turma, conhecer o nível em que a turma se 

encontra. Então, eu só vejo pontos positivos. É claro que, geralmente, nós nos 
assustamos um pouco, porque geralmente quando a Avaliação Diagnóstica é feita no 

primeiro mês de aula, os resultados são muito ruins. Então a gente acaba se 

assustando com esse resultado ruim, mas é a partir dele que você vai desenvolver o 

trabalho, vai ver o que deve ser feito, o que que tem que ser feito, então só vejo 

pontos positivos na Avaliação Diagnóstica (GC). 

Kraemer (2005) afirma que a Avaliação Diagnóstica baseia-se em verificar os 

conteúdos aprendidos, de forma a fazer um diagnóstico para, a partir daí, propor soluções. 

Assim, a fala da GC nos remete a esse conceito, porém o que se nota é um contraponto com as 

concepções das professoras, pois as mesmas não veem a avaliação dessa forma. De certo 

modo, o que se confirma é que os professores trabalham em função dessa prova, não como 

meio de melhorar a aprendizagem, mas sim como forma de melhorar os índices exigidos pelo 

Estado. 

A avaliação é definida por Hoffman (1995, p. 18) como “a reflexão transformada em 

ação. Ação essa que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador 
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sobre sua realidade, e acompanhamento passo a passo do educando, na sua trajetória de 

construção do conhecimento”.  Percebe-se, portanto, uma tentativa dessa reflexão, haja vista 

que o GC entende a necessidade de ação perante os resultados, as PA, PB e PD também 

sentem a necessidade e entender o fator intervenção na prática pedagógica e direcionamento 

para o trabalho em sala. Porém, o fator treinamento para os índices pode ser favorável ou não 

durante o processo ensino-aprendizagem, porque quando se treina um aluno ele pode ser 

capaz de realizar apenas o que lhe foi treinado e não refletir sobre determinadas situações. 

3.3 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA NA 

VISÃO DOS GESTORES E PROFESSORES 

Durante todo o caminho da pesquisa, foram discutidas questões voltadas para a 

avaliação em suas diversas esferas do ensino. Nesse tópico, os aspectos positivos e negativos 

da Avaliação Diagnóstica serão analisados a partir de pontos de vistas específicos, haja vista 

que ao ocupar determinado lugar ou cargo (nesse caso me refiro à educação), o ser humano 

tem diferentes pontos de vista, o que é considerado algo normal, pois cabe a ele cumprir 

papéis diversos. Segue abaixo a resposta da GC com relação aos pontos positivos e negativos 

da Avaliação Diagnóstica: 

Eu não vejo nenhum problema, porque geralmente elas já são, já tem datas 

marcadas. Os pontos que eu vejo que assim, são ruins pra escola é que geralmente 

por questão de falta de pessoal na secretaria da educação, acredito. Eles geralmente 

não cumprem as datas que são marcadas, então pra escola isso causa algum 

transtorno né, porque você tem horários a cumprir, você tem que reorganizar todo o 

processo da escola pra você aplicar essa prova, porque vai alguém da secretaria de 

educação para aplicar essa prova, e tem horário de início, horário de término. Nós 

temos que organizar, reorganizar todo o funcionamento da escola em torno da 

avaliação diagnostica. Geralmente as datas não são cumpridos, aí você organiza pra 
aquele dia, aí na tarde do dia anterior você recebe um e-mail falando que não vai dar 

certo, que foi adiado pro dia tal, aí você reorganiza tudo, então o ponto que vejo que 

não funciona bem é isso, mas de modo geral, como membro da gestão, acho que não 

tem nenhum problema (GC). 

Como se nota, a visão da gestão escolar não encontra problemas graves relacionados 

à Avaliação Diagnóstica, isso se deve ao fato de que o GC está mais preocupado com os 

problemas burocráticos que envolvem o ensino, do que com o próprio ensino em si. Nesse 

sentido, Freitas et al. (2009) afirma que os ambientes escolares se relacionam, mesmo de 

forma determinística, pois há na escola dois campos, o da sala de aula e o global da escola.  

Desse modo, a voz da gestão nos remete à organização pedagógica, preocupada com 

o funcionamento adequado do espaço escolar e com horários e datas a serem cumpridos, o 
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que a meu ver poderia ser, de alguma maneira, ligado ao espaço da sala de aula e ao processo 

ensino-aprendizagem. Assim, o efeito retroativo se revela aqui quando a escola toda se 

organiza em função da prova, a organização do tempo e do espaço da escola giram em torno 

da Avaliação, de modo que o alcance das metas propostas é resultado dessa organização 

também.  

Nesse sentido, Scaramucci (2004), afirma que o efeito retroativo das avaliações 

externas pode ser positivo e negativo, sendo o primeiro  intencional e o segundo não. A autora 

ainda afirma que o efeito na escola pode ocorrer com valor diferenciado para educadores e 

gestores. No caso do GC, o efeito se dá na organização escolar, porém pode ser visto de outra 

forma por professores. 

Como já foi mencionado na pesquisa em questão, o Estado afirma que a Avaliação 

Diagnóstica foi criada para melhorar os índices do Ideb estadual, que se encontravam abaixo 

da média, porém esses espaços escolares, apesar de distintos, devem trabalhar em conjunto, 

visando não somente o crescimento em tabelas e gráficos, isto é, um número solto e 

desconexo, mas principalmente se voltar para o processo ensino-aprendizagem do aluno e sua 

formação em aspecto amplo. Freitas et al. (2009) ilustra na figura abaixo esses campos 

organizacionais na escola. 

 

Figura 3 - Os níveis de organização do trabalho pedagógico 

 

Fonte: Freitas et al. (2009, p, 18) 

 

A partir da figura, percebe-se um campo maior, global, e outro espaço inserido nesse 

campo, o da sala de aula, de modo que se inter-relacionam devendo formar um continum. 

Organização do 
trabalho pedagógico 

global da escola 

 

Organização do 
trabalho pedagógico 

da sala de aula 
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Freitas et al. (2009) ainda ressaltam que nem sempre são explícitas as funções sociais desses 

campos pedagógicos na escola. Assim, para uma escola seletista como a que vivenciamos, a 

gestão da escola pesquisada apresenta um comportamento normal em sua voz, representando, 

mesmo que implicitamente a voz do Estado, preocupado apenas com a organização escolar no 

que tange aos fatos burocráticos e organizacionais. 

Ainda relacionado aos aspectos positivos e negativos da Avaliação Diagnóstica, a 

professora entrevistada (PB) afirma que: 

Eu vejo como positivo apontar as falhas, os principais erros dos meninos, então, por 

exemplo, eu percebo pela última Avaliação Diagnóstica que [...] ele não consegue 

inferir nada, ele não consegue traduzir absolutamente nada, a maioria errou, então 

nós tivemos uma média aí de 3 acertos do total de alunos pra esse tipo de questão, 

então a prova mostra isso. Isso é positivo! Então em contrapartida, nós não temos 

nada, nenhuma ferramenta, nenhum meio, o Estado não disponibiliza nada, 

principalmente tempo, por causa do currículo engessado, pra nós trabalharmos com 
essas falhas da Diagnóstica (PB). 

Em se tratando de diagnóstico, a PB acredita ser mesmo o caminho, pois pode 

apontar as fraquezas e forças de seus alunos em Língua Portuguesa, por outro lado há a 

reclamação de falta de apoio para que a ação seja concretizada. Desse modo, Demo (2012, p. 

12) entende que “avaliação é iniciativa instrumental e indispensável para garantir o direito do 

aluno de aprender bem. Pode ser mal usada, abusada, deturpada, mas, em sua condição 

diagnóstica e preventiva, é procedimento crucial”. 

Assim, a PB se mostra ciente da função diagnóstica da avaliação aplicada pelo 

Estado, mas se sente sozinho, pois afirma que trabalha com um currículo engessado, falta de 

tempo para recuperar as habilidades não atingidas e ainda aponta as falhas da diagnóstica, do 

ponto do Estado, pois como já foi ressaltado, há descritores (habilidades) a serem atingidas.  

Como já descrito, dentre as metas do Pacto pela Educação está a valorização do 

professor e a formação continuada. O que se percebe é que essas metas ainda estão longe de 

serem atingidas, porque o perfil das professoras, sujeitos da pesquisa, é o de pessoas que 

trabalham de 40 a 60 horas semanais, devido ao fato de o salário ainda não ser o adequado. 

Outro problema apontado é o fator currículo, pois, sendo bimestralizado, deve ser cumprido 

em sua totalidade, desse modo, falta tempo para o trabalho com as fraquezas detectadas. 

Com relação à função diagnóstica da avaliação, Luckesi (2008, p. 84) afirma que “os 

dados coletados por meio dos instrumentos sejam lidos com rigor científico tendo por objetivo 

não a aprovação ou reprovação dos alunos, mas uma compreensão adequada do processo do 

aluno, de tal forma que ele possa avançar no seu processo de crescimento”. Nesse âmbito, há 
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a preocupação de crescimento do aluno, mas com relação às metas pré-definidas e instituídas, 

haja vista que o objetivo principal de tal avaliação é a melhora do índice do Ideb nas escolas 

estaduais de Goiás. 

A voz do estado se mostra materializada na fala do sujeito abaixo, quando se 

questiona sobre os pontos positivos e negativos da Avaliação Diagnóstica. 

Eu acho que é uma questão de interpretar a avaliação mesmo, porque infelizmente 

quando se trata de avaliação, sempre se tem o lado bom e o ruim, e a ideia da 
avaliação é essa mesma, saber o que foi aprendido e o que não foi aprendido, qual 

competência foi adquirida e qual não foi adquirida. Acho que os professores se 

sentem oprimidos pelo estado (SEDUC 2). 

A questão da opressão exercida pelo Estado, levantada pelo sujeito da pesquisa, nos 

remete a algumas metas do Pacto pela Educação, as quais acabaram por funcionar como 

mecanismo opressor ao professor e não contribuir com eficácia para a melhoria de práticas 

pedagógicas eficientes. Ao colocar a questão sobre o que foi ou não aprendido/apreendido 

pelos alunos, o sujeito nos reporta à voz da PB, a qual também acha positivo ter essas 

informações, mas afirma não haver respaldo para que tenha uma ação mais valorosa, no 

sentido de melhorar as fraquezas. O Estado tem a necessidade de avaliar em momentos de 

incertezas ou dúvidas sobre as medidas a tomar, que políticas públicas aplicar (AFONSO, 

2000). Nesse caso, o Estado, como avaliador, busca encontrar as fraquezas relacionadas aos 

descritores ou habilidades para, posteriormente, aplicar políticas públicas, assim serve como 

regulação, pois as ações serão reguladas a partir dos resultados alcançados
21

.  

A PC condiz com a PB em vários pontos, como se pode notar abaixo: 

De positivo eu vi que aumentou um pouco o interesse dos alunos pelo que a gente 

propunha, né, mas em contrapartida... esse bom rendimento custava à escola um 

trabalho muito grande, em relação assim, nós não tivemos apoio algum desse 

governo. [...] E quando chegou a avaliação, é uma avaliação de um nível muito 

baixo pra uns alunos, então muitas vezes a escola atinge uma média grande, mas não 

acredito que seja real, eu não acredito, pelo que a gente trabalhou dentro do material 

que eles propuseram, que a avaliação tenha sido do mesmo nível que é o conteúdo 
proposto pra ao 9º ano, que foi a série que eu trabalhei, as outras eu não trabalhei 

(PC). 

Nesse ponto da entrevista, podemos notar que a PC chama de “média grande”, 

entendido por mim como um falseamento dos números, pois ela afirma que a prova por si só 

não é capaz de avaliar o nível de seus alunos, haja vista que as atividades e habilidades 

                                                

21 Seguem anexos tabelas com os dados comparativos das escolas pesquisadas, com resultados comparados entre 

as escolas e entre o Estado. 
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desenvolvidas em aulas tem um grau de dificuldade maior do que aquelas dadas na Avaliação 

Diagnóstica Dessa maneira, a Avaliação Diagnóstica, como reguladora das fraquezas, tem o 

poder de atribuir valores aos conhecimentos dos alunos que, de acordo com a PC, não fazem 

parte da realidade. Nesse sentido, Afonso (2000) discute sobre os pilares da regulação e da 

emancipação, do ponto de vista de Boaventura (1991), o qual afirma ser a regulação 

constituída por três princípios: o Estado, o mercado e a comunidade; enquanto a emancipação 

é constituída por três lógicas de racionalidade: a estético-expressiva, a moral-prática e a 

cognitivo-instrumental. 

O que Afonso (2000) afirma é que a emancipação só ocorre quando a comunidade 

passa do estado de ignorância para o estado do saber. Assim, as notas citadas pela PC não 

indicam emancipação, mas sim um conhecimento regulado pelo Estado, pois somente quando 

se rompe com o conhecimento regulador é que acontece realmente o “conhecimento-

emancipatório” (p.124). 

A PB reforça o dito da PC ao afirmar que: 

Eu não acredito que eu tenha tanto avanço assim não em Língua Portuguesa, tanto é 

que se pegar vários alunos do Ensino Médio, eles não estão sabendo ler e nem 

escrever, [...] do 6º e do 7º ano também, que eles fizeram a avaliação no 5º né, então 

eles têm muita carência [...] muitas vezes uma preocupação muito grande com a 
prova e deixando as vezes de lado aquela questão de como ler realmente, a leitura 

está se tornando mecânica para aquilo que é o objetivo prova [...] (PB)  

Como se nota, a PB percebeu que seus alunos não avançaram muito no que se refere 

à Língua Portuguesa, porém as notas mostraram avanços. Nesse ponto, ela percebe que a 

prova não é capaz de avaliar as habilidades de forma precisa, pois muitos não conseguem ler e 

compreender textos, isso sem contar com a escrita de textos, que ainda é um desafio, tanto 

para professores, quanto para alunos. 

Em se tratando de Língua Portuguesa e ensino, entendo por conhecimento 

emancipador aquele em que o aluno é capaz de desenvolver as habilidades de leitura, escrita e 

inferências, enfim, que ele consiga alcançar as habilidades propostas nos descritores da 

Avaliação Diagnóstica de forma contínua: nas aulas, no movimento e na reflexão de leitura e 

produção de sentidos. Desse modo, o diagnóstico é válido como um regulador da ação do 

professor em suas aulas, não como regulador das medidas do conhecimento dos alunos, haja 

vista que são as ações a tomadas, a partir do diagnóstico, que o professor faz interferência nas 

fraquezas apresentadas, de forma que a regulação não seja realizada por prêmios ou castigos, 

mas sim por ações e inovações no processo ensino-aprendizagem. 
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Em outro trecho da entrevista, a PC reporta a questão da premiação pelas boas notas 

das escolas e dos alunos em contrapartida a questão da evasão escolar. O professor sente-se 

sozinho para resolver questões complexas no processo ensino-aprendizagem, como se pode 

ver no trecho: 

Mas, assim, o interesse dos alunos ficou maior, porque eles tinham também uma 

premiação pra receber, né, então eles, é... queriam realmente alguma coisa, a 

consciência da escola perto desses alunos foi bem grande, só que o governo jogou 

aquela apostila lá, e vamos trabalhar essa apostila (PC). 

Verifica-se, portanto, que os alunos sentem-se estimulados a melhorar as notas 

devido aos prêmios oferecidos pelo Estado. Nesse ponto, nos remete à teoria do 

behaviorismo, já mencionada neste estudo. O behavorismo preconiza que “certos estímulos 

levam o organismo a dar determinadas respostas e isso ocorre porque os organismos se 

ajustam aos seus ambientes” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 57-58). Nesse 

sentido, o estímulo para a melhora do aluno é o prêmio oferecido pelo Estado em forma de 

poupança ou pela própria escola, em forma de passeios, pequenos lanches, dentre outros; 

como PB relata o trecho a seguir: 

No dia da Diagnóstica, por exemplo, eles só vão fazer a prova se escola oferecer 

cachorro-quente, sorvete no lanche, ou prometer pra eles, se eles saírem bem, vão 

levar pra pizzaria, vão levar pra tomar um sorvete, vão levar lá pro clube, porque se 

não, eles não vão fazer a prova [...], é a realidade. Infelizmente (PB). 

Desse modo, a resposta dos alunos aos “pequenos prêmios”, oferecidos pela 

instituição de ensino, funciona como estímulo para que os mesmos façam a prova com mais 

atenção. Se buscarmos as novas concepções de estímulo ↔ resposta no campo da psicologia, 

teremos uma visão diferenciada para o behaviorismo, em que o sujeito é estimulado pelo 

meio, na interação com o ambiente e com outros sujeitos, sendo produto e produtor de tais 

interações (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001). Porém, é perceptível que os estudantes 

não refletem sobre o fato de uma  necessidade de aprimoramento em algumas habilidades. 

Com raras exceções, o que se verifica é que a maioria realiza a Avaliação visando a prêmios, 

em uma concepção primitiva dos conceitos estímulo e resposta. Logo, não há a visão de 

aprendizado e deste um benefício, mas a recompensa se dá pelo aumento de notas, apenas. 

Assim, a própria escola faz parte de um esquema de “corrupção”, quando oferece pequenos 

“prêmios” aos alunos que compareçam no dia da prova. 

O Estado, como avaliador, apresenta-se nos ditos da Gerência de Formação Central 

da SEDUC, que afirma que a vantagem da Avaliação Diagnóstica é 
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[...] você reforçar a ideia de currículo mínimo, porque quando você reforça a ideia 

de que o aluno está sendo avaliado numa série X, de forma institucional, você 

fortalece as noções de currículo mínimo, porque até então, o currículo mínimo 

estava muito solto. Por mais que todos conheçam as bases legais, que os PCNs não 

seja novidade[...], mas a gente não tinha ainda na rede, uma implementação mais 

direta disso, então o primeiro reflexo dessa implementação do currículo é realmente 

aumentar um pouco mais a qualidade, mas a gente sabe que tudo é processo 

(SEDUC2). 

Nesse sentido, a fala da SEDUC2 retoma o dito da PC sobre o controle, pois o 

reforço sobre o Currículo Mínimo e, por conseguinte sua bimestralização. O Currículo 

Referência de Educação  do  Estado  de  Goiás foi elaborado com base nos PCNs (BRASIL, 

1996), nos cadernos do Currículo em Debate (cadernos um ao sere) e nas Matrizes de 

Referência do Saeb, para o Ensino Fundamental e do Enem para o Ensino Médio (GOIÁS, 

2012). Desse modo, o documento foi pensado por profissionais da educação, na busca da 

melhora do ensino em Goiás, mas a questão de ser mínimo é contraditória, pois as professoras 

das escolas pesquisadas afirmam serem muitas as habilidades a serem trabalhadas por ano. 

Desse modo, o Estado usa a Avaliação Diagnóstica para criar políticas públicas de 

melhora no ensino, dentre as quais, encontra-se o Currículo Mínimo bimestralizado e único. 

Para os educadores, sujeitos da pesquisa, no entanto, esse currículo não é mínimo, haja vista 

que os conteúdos se repetem muito e não há tempo para retomadas, pois tudo é cronometrado, 

como se nota no dito da PB: “e aí a cobrança foi assim, veio imposto: olha, vocês tem que dar 

conta do caderno, vocês tem que dar conta do currículo, vocês tem que conciliar, aí esse ano, 

eu lembro perfeitamente”. Assim, o Currículo criado como meio de melhorar o ensino se 

torna algo obrigado, fazendo com que o educador se sinta oprimido. 

Por outro lado, a SEDUC1, na voz do Estado, afirma ter pontos positivos referente à 

questão do Currículo Mínimo e bimestralizado, ao afirmar que:  

o currículo é mais cerceado, você consegue direcionar mais as ações, [...] a gente até 

comenta isso em todas as formações, se você vai fazer um encontro de professores, 

não tem como não falar de currículo, planejamento e avaliação.[...] Tem professor 

que fala assim “ah, traz novidades”. Mas ainda é novidade eu falar sobre planejar de 

forma mais coerente, mais real, ainda é novidade eu falar que esse currículo tem que 

ser implementado de fato e é novidade, ainda, que nós ainda não sabemos avaliar 

(SEDUC1). 

Nesse sentido, SEDUC1 vê a importância do entrelaçamento entre currículo, 

planejamento e avaliação, fato importante no processo. Moreira e Candau (2006) atribuem 

diversos sentidos a currículo, uma delas é sob a concepção de cultura como prática social, 

pois é por meio da linguagem que os sentidos são atribuídos. Desse modo, Moreira e Candau 

(2006, p. 22) explicitam que “experiências escolares que se desdobram em torno do 
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conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos 

alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos estudantes”. Entendendo currículo como parte da cultura, o Currículo Mínimo 

do Estado de Goiás deve deixar espaços para que o professor agregue tais conteúdos.  

Entendo que a voz do Estado, aqui representada por SEDUC1, compreende essa 

concepção de currículo, o que na prática não é comprovado. Por outro lado, quando 

questionada sobre o bom trabalho das habilidades a serem avaliadas com base no Currículo 

Bimestralizado, a GC afirma que: 

se elas fossem trabalhadas com eficácia, né, mas o que a gente percebe, é... eu posso 

te afirmar que os professores trabalham muitas dessas habilidades sim, mas é de 

forma falha em vários aspectos: 1º- não dá tempo de trabalhar tudo, os alunos já 

chegam com muitas falhas, faltando conteúdos anteriores, então muitas vezes as 

habilidades que seriam trabalhados no 9º ano, principalmente no 9º ano isso fica 

muito visível  (GC). 

Nesse ponto , tanto PB quanto PCafirmam a grande extensão da Matriz,  dentre 

outras nomenclaturas ativadas nas entrevistas realizadas. Outro fator relevante são as 

dificuldades dos alunos em algumas habilidades que os alunos trazem de anos anteriores. 

Nesse sentido, Moreira e Candau (2006) teorizam sobre a necessidade de articulação de 

vivências, o que se torna um problema com o “currículo engessado” (PB), pois as professoras 

são sempre monitoradas com relação a esse aspecto. 

A professora da SRE, quando questionada sobre o acompanhamento em relação à 

Matriz Unificada, afirmou que “o acompanhamento do currículo de referência da rede é feito 

pelo Coordenador Pedagógico, mediante análise dos planos e observação das aulas” (SER). 

Assim, o que se nota é que o professor está sempre monitorado, ora pelos tutores, ora pelo 

coordenador e, por fim, pelos resultados obtidos na Avaliação Diagnóstica, haja vista que 

todo o trabalho pedagógico do ensino de Língua Portuguesa se direciona para as fraquezas 

detectadas na prova. 

3.4 AÇÕES DO ESTADO DIANTE DOS RESULTADOS OBTIDOS POR MEIO DA 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

No Capítulo 1 foi realizado um percurso cronológico da Avaliação Diagnóstica 

aplicada no Estado de Goiás. Como já descrito, tal avaliação faz parte de um conjunto de 

metas lançadas durante o início da gestão do governador Marconi Perillo (2011), de forma 

que, ao tomar posse, o governador nomeou para assumir a Secretaria da Educação o 
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DeputadoThiago Peixoto, administrador, o qual elaborou, juntamente com sua equipe, o Pacto 

pela Educação. Desse modo, a primeira ação foi diagnosticar as fraquezas dos alunos das 

escolas estaduais, no que se refere à Matriz de Habilidades proposta pela Prova Brasil. 

Desta feita, o Estado, com o diagnóstico em mão, começa a tomada de atitudes, com 

ações que atinjam tais fragilidades e proporcionem aumento da aprendizagem dos alunos. 

Todas essas informações estão disponíveis no Portal da SEDUC
22

. As metas do Pacto pela 

Educação, no momento do seu lançamento, se resumiam em: 

- Valorizar e fortalecer o profissional da educação; 

- Adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno; 

- Reduzir significativamente a desigualdade educacional; e 

- Estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito. 

- Realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino; 

Como já descrito na introdução da pesquisa, o foco não é o Pacto pela Educação, 

mas a Avaliação Diagnóstica, uma das metas inseridas no mesmo. Assim, como professora de 

Língua Portuguesa, retomo os impactos que as avaliações em larga escala, de um modo ou de 

outro, causam no ensino da Língua Portuguesa e nas escolas públicas. Conforme Scaramucci 

(2004), os exames são inseridos e descartados, sem ao menos analisar seus efeitos, exemplo 

indicado pela autora são os casos do Provão, substituído pelo Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade), sem avaliar ou explicar de forma mais explícita o porquê 

da mudança. 

Scaramucci (2004, p. 204) trata de efeito retroativo como a “compreensão dos 

mecanismos operantes na relação entre ensino/aprendizagem e avaliação [...]”. Desse modo, a 

Avaliação Diagnóstica causa impacto na educação, nas práticas pedagógicas, na rotina 

escolar; na medida em que há mudança de atitudes, tanto por parte dos educadores, quanto 

dos alunos, gestores e da comunidade. Ressalto que entendo o conceito de Scaramucci sobre 

“efeito retroativo” como impacto, nessa pesquisa. Com o objetivo de entender e identificar as 

ações do Estado, a partir das notas alcançadas na Avaliação Diagnóstica, têm-se o dito do 

Estado, a partir da entrevista realizada na SEDUC: 

Tem toda uma rede. O nosso departamento é exclusivamente de formação. A análise 

dos dados que a gente tem é a análise dos dados em informação Existem vários 

departamentos para cuidar de cada área, tutoria pedagógica, para acompanhar 

planejamento e toda uma equipe que acompanha essas nuanças. Mas por exemplo, 

temos um feedback que é constante. [...] O caderno de língua portuguesa, por 

exemplo, nós procuramos o trabalho em cima dos PCNs, através das sequências 

                                                

22 Disponível em: < http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/>. Aceso em: 25 jun. 2014. 



 

 

93 

didáticas, tratando da língua em uso, que parte de um conhecimento prévio: 

identificação, ampliação e sistematização dos conhecimentos. Essa é a diferença dos 

cadernos com a maioria dos livros didáticos, que trabalham com conteúdos soltos. 

Um dia trabalha com carta do leitor e pronto, aí outra aula trabalha um outro gênero, 

não tem sequência, é desconexo. Isso em todas aas áreas  (SEDUC2) 

Uma das ações implementadas pelo Estado foi a criação de um Caderno Educacional 

para completar o livro didático, de acordo com a SEDUC2 é uma forma de melhor 

sistematizar os conteúdos propostos pelo Currículo, de modo que o caderno apresenta, no que 

se relaciona ao ensino de Língua Portuguesa, uma sequência de conteúdos sistematizados por 

meio de um gênero textual. 

Entendo que a organização desse caderno trata-se apenas de mais uma ferramenta de 

treino, pois ao realizarem atividades similares, os estudantes terão mais facilidade com outras 

avaliações externas nos mesmos moldes, como o caso da Avaliação Diagnóstica e também da 

Prova Brasil. 

Segundo Souza (2003), as características de tomadas de decisões pelo governo 

federal, no que se refere aos resultados de avaliações em larga escala, são, em sua maioria, 

pautados nos produtos, méritos individuais, dados em escala de números; de modo que a 

avaliação externa não se articula com a autoavaliação. Por assim ser, a organização do 

Caderno Educacional
23

 pelo governo do Estado de Goiás, segundo o entrevistado SEDUC1, 

vem agregarà prática docente, de modo que já traz as aulas organizadas, o professor só 

necessita sistematizar os conteúdos e planejar as datas. Nesse sentido, tal sistematização de 

conteúdo, na verdade, nada mais é do que um modelo que o aluno tem a seguir, para que 

quando vá fazer as avaliações externas esteja preparado para tais questões, esse preparo, a 

meu ver, nada mais é que uma forma de manipular dados, pois o aluno é treinado para um tipo 

de questão e não instigado a refletir sobre tal (grifo meu). 

Por outro lado, a PB encontra problemas com o Caderno Educacional ao afirmar que: 

 O do 1º bimestre chega quando já terminou o primeiro bimestre, do 2º chega no 

início do 3º bimestre. [...]. E o aluno não tem acesso a esse material, [...] eu escolho 

as aulas que eu consigo trabalhar 60 aulas que tem e que por sinal não condizem 

com o currículo, as aulas do caderno educacional só são gêneros textuais, ela vem 

dividida, por exemplo: Crônica, propaganda e conto, só. Não veio uma questão de 

Gramática, mas o currículo é pura Gramática (PB).  

                                                

23
 Segundo informações de gestores e professores das escolas pesquisadas, o Caderno educacional não está vindo 

impresso mais para o aluno. Eles não têm informação precisa, mas parece que houve um problema com a 

empresa responsável pela impressão do material. 
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O Estado, como organizador de tal material, afirma que o mesmo é organizado em 

parâmetros legais, trabalha com gêneros, porém a PB afirma que os conteúdos do Caderno 

não condizem com o Currículo. Acredito haver um equívoco, pois quando se trabalha com os 

gêneros e sua função social, de uma forma ou de outra, a Língua é abordada em seus diversos 

aspectos. Ao Estado caberia a função de formar continuamente os professores e também 

mantê-los informados, pois como se pode notar, a visão de gramática que a PB tem é apenas a 

Gramática Tradicional, diferente das diretetrizes dos PCNs Nesse sentido, a formação 

continuada dos professores da rede também engloba as metas do Pacto pela Educação, mas 

como se nota, isso deve ocorrer de forma errada, haja vista que durante  toda a pesquisa, 

percebi que a maioria das professoras não sabia muito bem detalhes sobre questões voltadas 

para a Avaliação Diagnóstica. 

Por outro lado, com relação ao atraso do material, tanto as professoras, quanto a GC 

confirmaram que isso sempre ocorre. Isso foi relatado pela PC ao afirmar que “ano passado é 

que foi enviado um material, foi o primeiro ano desse material, só que o material sempre 

chegava atrasado. Já estávamos quase começando o segundo bimestre, quando recebemos o 

material do 2º bimestre, foi tudo muito corrido” (PC). 

Outra ação executada pelo Estado foi a oferta de tutores pedagógicos para apoio às 

escolas e também de uma equipe organizada e capacitada para atender as dúvidas, como 

afirma a entrevistada da SRE:  

Qualquer dúvida quanto a elaboração da avaliação é solucionada pela equipe da 

Gerência de Formação Central da Seduc, que também repassa os gabaritos e fazem 

as formações específicas dos professores, pois o trabalho do Núcleo Pedagógico é 

direcionado a Coordenação Pedagógica (SRE). 

Essa equipe, além de cuidar da parte burocrática da prova, ainda é responsável pela 

formação de professores, de forma que acompanham os trabalhos nas SREs, além de verificar 

como está sendo usado o Caderno Eduacional e como as ações em torna da Avaliação 

Diágnóstica estaõ sendo desenvolvidas. Nesse sentido, tal equipe é vista como reguladora 

pelo grupo docente, pois sempre está observando o que é e o que não é realizado na rede 

Estadual de Ensino. 

Nesse sentido, o Estado como avaliador e educador, de acordo com Freitas (2007) 

segue os parâmetros do Estado central, de modo que há regulação burocrática nesse tipo de 

avaliação. Nesse sentido, a força da Seduc é expressa pelo apoio oferecido às escolas, de 

modo que o apoio exige resultados. Desta feita, os resultados se dão por meio da melhora nos 

índices e notas a serem alcançados no processo educativo. 
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Ao ser indagada sobre a formação de professores, a GC afirmou que as capacitações 

acontecem sim, porém explicou: 

Nem todos participam da capacitação. A gente não consegue, eles têm consciência 

da importância da participação nessas capacitações, mas eu percebo [...], eles são 

voltados a cumprir horário né... tipo se essa capacitação é no horário escolar, no 

horário de trabalho dele na unidade que ele tá aplicando trabalho, ele vai. Se é em 

outro horário ele não participa, então é muito... já nos esbarramos muitas vezes em 
problemas como esse, professor participa da capacitação pelas metades, porque ele 

trabalha em outra rede, aí fica ali um pouco naquele horário [...] (GC). 

O que se percebe no dito da GC é que os professores não participam das capacitações 

devido à falta de tempo, pois a maioria trabalha em mais de uma escola, com carga horária de 

até 60 horas, fatos que o impedem de se dedicar melhor a um único trabalho, ou a uma rede de 

ensino. Para atenuar a situação, vale lembrar que há propostas de melhora quanto a questão 

salarial, mas não são imediatas. Nesse sentido há uma cupabilização do professor, pois não 

participa das capacitações. Outro ponto é a própria organização salarial atual. O governador 

Marconi Perillo, apesar de estar em dia com os professores, no que diz respeito ao pagamento 

do piso salarial, agregou ao salário benefícios conquistas. Assim, muito se discutiu sobre esse 

tema, pois outras conquistas foram incorporadas ao salário para que o piso fosse pago dentro 

da “lei”. 

Ainda com relação ao Caderno Educacional, o PC afirmou que “é bom no início, mas 

depois começa com atividades objetivas e os alunos não gostam. Muitas vezes eles marcam 

qualquer resposta. Dizem que estão cansados dos mesmos modelos de atividades”.  O que a 

professora relata é o fato de o Caderno trazer atividades de reflexão, que levam o aluno a 

pensar, porém quando começam com as atividades de “treino” para a Avaliação Diagnóstica, 

eles não gostam. Em seguida uma atividade do Caderno do 9º ano, aos moldes da Prova Brasil 

e Avaliação Diagnóstica. 

Nesse sentido, o uso do texto como pré-texto para ensino de Língua Portuguesa 

reforça a ideia de codificação, atribuindo seu uso para ratificar um tipo de ensino voltado para 

a verificação das habilidades exigidas pela Avaliação Diagnóstica e Prova Brasil. Assim, a 

concepção de língua como interação defendida por Koch (1995), embasada por Bakhtin 

(2010), em que a linguagem é ação entre indivíduos, lugar de interação, práticas sociais, não 

toma seu sentido amplo, haja vista que o Caderno Educacional faz uso dos gêneros, traz 

atividades interativas, porém o treinamento para as provas fica implícito (ou explícito), ao 

aplicar exercícios-modelo em sala de aula. Todo exercício quando utilizado para uma 

finalidade pragmática e sem reflexão, remeterá a objetivação do conhecimento, não 
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promovendo a interação mencionada. Podemos observar na figura abaixo como esse tipo de 

exercício pode posicionar-se em um plano superficial se trabalhado apenas como 

decodificação da informação: 

 

Figura 4 - Atividade do Caderno Educacional 

 

Fonte: Caderno Educacional (GOIÁS, 2013) 

 

Como se nota na questão do Caderno Educacional, há o uso de uma situação 

comunicativa, nos mostrando uma prática social comum entre indivíduos, porém, a atividade 

é usada apenas como modelo das questões que aparecem nas avaliações externas mais 

comuns, de modo que, a interação, na concepção de Koch e de Bakhtin, é deixada de lado, 

caso em que se percebe apenas a busca pela habilidade apreendida ou não. 

A Avaliação Diagnóstica, assim como o Saego, segue a Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), que segundo o Portal do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd) são elaborados de forma planejada. As questões 

são bem estruturadas, com o suporte do texto, a construção do enunciado, os comandos de 

resposta e as possíveis respostas, chamados de descritores e distratores.  

Desse modo, no exemplo de atividade descrito, encontra-se todas as características 

das questões do Saego e da Avaliação Diagnóstica, o que se pode entender é que se os 
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distratores fossem analisados de forma a perceber as falhas na habilidades, seria ponto muito 

positivo para o ensino de Língua Portuguesa, porém a PB afirma que “quando pego o 

resultado das provas, apenas corrijo e comento as questões com os alunos. Não dá muito 

tempo para ficar naquilo alí, porque tem o currículo para seguir, são muitas coisas, avaliações, 

então é impossível [...]. Assim, ao “treinar” as questões com os alunos, o que se nota na fala 

da PC é que os mesmos não tem estímulo para respondê-las, torna-se algo mecânico. 

Outra ação do Estado foi a aplicação do Saego e criação do Idego, lembrando que o 

Saego foi apenas reativado, pois já se tem notícia de sua aplicação em anos anteriores, como 

explicitado no capítulo dois. Já se encontra em poder dos diretores das escolas os resultados, 

os quais me foram passados pela SER, sendo que fiz um cálculo sobre as notas das escolas e 

todas obtiveram acréscimo nas notas, em relação a 2011, como pode ser observado a seguir.  

 

Tabela 1 - Nível de proficiência dos alunos nas escolas pesquisadas 

PROFICIÊNCIA PROVA BRASIL / SAEGO 9º ANO – Língua Portuguesa 

Escolas 
Prova Brasil 

% 
Saego 

% 
 

2011 2013 2011 2013  

Escola A 231,3 264,66 14,42% 224,4 272,1 21,26%  

Escola B 234,6 250,75 6,88% 225,2 238,5 5,90%  

Escola C 240,81 260,21 8,06% 237,3 276,4 16,47%  

Escola D  * *  * 269,7 270,1 0,15%  

*A Escola não foi avaliada por não ter o número suficiente de alunos. 

Fonte: Adaptado a partir de dados fornecidos pela SRE (2014) 

 

Pelos dados acima, percebe-se que as Escolas A e C foram as que mais evoluíram 

com relação as notas da Prova Brasil e do Saego, o que pode ser sinal de que a Avaliação 

Diagnóstica, de alguma forma, tem impactado nesses resultados, pois durante as entrevistas, 

os sujeitos PC e GC responderam que a escola toda se mobilizava para a aplicação da prova, 

outro fator importante é o da infraestrutura, pois tanto EA quanto EC são bem estruturadas e 

passaram por reformas recentemente. O lugar de ensino como atração para o aluno é 

fundamental. Por outro lado, isso não é indicador de que a aprendizagem tenha melhorado, 

pois a PC também afirmou não acreditar que os resultados eram reais, visto que trabalhava no 

Ensino Médio e percebia que os alunos não melhoram no que se referia as habilidades 

propostas pela Avaliação Diagnóstica. 

Esse fator da não melhoria em algumas habilidades, apesar dos números elevados, 

nos faz remeter ao fato de apesar de a prova apresentar questões sempre relacionadas a um 
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gênero textual, a interação verbal não é reforçada, pois o objetivo maior das questões é o 

treinamento. 

 A premiação aos estudantes com melhores notas na Avaliação Diagnóstica, meta do 

Pacto pela Educação, também foi oferecida. De acordo com Perrenoud (2008), a avaliação 

nos moldes tradicionais participa de uma espécie de “chantagem”, relação de força entre 

professores e alunos, em que os professores se esforçam para que os alunos trabalhem para 

“seu bem”, o que denota uma relação conflituosa. Portanto, a premiação aos alunos que 

atingiram a meta esperada, ou foram além, pode ser considerada como um prêmio, ou um 

jogo, confronto de estratégias. Segue a quantidade de alunos contemplados por escola
24

, 

referindo-se às escolas da pesquisa. 

 

Tabela 2 - Alunos premiados por alcançarem boas notas na Avaliação Diagnóstica 

Quantidade de estudantes comtemplados pelo Prêmio Aluno nas escolas 

pesquisadas – 9º ano 

Escolas Quantidade de alunos 

Escola A 5 

Escola B 5 

Escola C 3 

Escola D 3 

Fonte: Adaptado a partir de dados no portal da Seduc
25

 

 

Como se pode observar, todas as escolas pesquisadas tiveram alunos premiados, o 

que remete a mais uma ação planejada pelo Estado cumprida, mas a premiação pode ser vista 

como estímulo, na teoria behaviorista, ou como uma chantagem, de forma a criar uma luta 

interna entre alunos para a conquista do prêmio. 

 A seguir, analiso os dados visando a perceber os impactos da Avaliação Diagnóstica 

nas aulas de Língua Portuguesa e também na rotina escolar. 

3.5 IMPACTO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E NO FUNCIONAMENTO DA 

ESCOLA 

As escolas investigadas, como espaço pedagógico e de construção de conhecimentos, 

a partir da primeira Avaliação Diagnóstica, aplicada e organizada pelo Estado de Goiás, 

                                                

24 Segundo informações da SEE, os alunos ainda não receberam o dinheiro devido ao período eleitoral.  
25

 Diponível em: <http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/?p=Arquivos/16%20-

%20Pr%EAmio%20Aluno%20-%20Rela%E7%E3o%20de%20estudantes%20premiados>. Acesso em: 23.ago. 

2014. 
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começaram a passar por transformações e mudanças perceptíveis em sua rotina. Desse modo, 

no início da aplicação, em 2011, ano no qual ainda estava em sala de aula, percebi que a 

maioria das ações nas aulas de Língua Portuguesa, sempre se voltava para os descritores que 

demonstravam maior fragilidade. 

Desse modo, como já discutido no primeiro capítulo deste estudo, percebi a 

necessidade de pesquisar sobre o tema e sobre os impactos de tal avaliação nas aulas de 

Língua Portuguesa e na rotina escolar. A Avaliação Diagnóstica, como pudemos perceber, 

apresenta pontos positivos e negativos, dos pontos de vista de setores diversos da educação 

(professor, gestor e Estado). Assim, nesse tópico, busco entender e analisar o impacto da 

Avaliação Diagnóstica a partir dos ditos dos envolvidos na pesquisa e de dados colhidos por 

meio do Portal da SEDUC, do Inep e de informações colhidas pelos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. Logo a seguir, reapresento o dito da Gestora de uma escola pesquisada, que nos 

remete à reorganização da rotina em função de problemas relativos à logística da Avaliação 

diagnóstica: 

Eles geralmente não cumprem as datas que são marcadas, então pra escola isso 

causa algum transtorno né, porque você tem horários a cumprir, você tem que 

reorganizar todo o processo da escola pra você aplicar essa prova, porque vai 

alguém da secretaria de educação para aplicar essa prova, e tem horário de início, 
horário de término. Nós temos que organizar, reorganizar todo o funcionamento da 

escola em torno da Avaliação Diagnóstica. Geralmente as datas não são cumpridas, 

aí você organiza pra aquele dia, aí na tarde do dia anterior você recebe um e-mail 

falando que não vai dar certo, que foi adiado pro dia tal, aí você reorganiza tudo [...] 

(GC). 

Como se nota na fala do GC a escola se mobiliza toda para a aplicação da Avaliação 

Diagnóstica. Mesmo que as datas não sejam cumpridas conforme o programado, o grupo 

gestor sempre está pronto para nova organização e lamenta os problemas com os atrasos. 

Freitas (2007, p. 168) afirma que o estado, como regulador em questões voltadas para 

avaliações, busca “formar gestores, técnicos e professores para serem capazes de agir em 

conformidade com a „cultura e as técnicas gerenciais modernas‟, bem como fomentar, [...] 

direcionar e catalisar demandas públicas como estratégia privilegiada de educação”.  

Dessa maneira, um dos impactos na instituição de ensino é o fato da mobilização e 

organização em torno de uma avaliação que tem por objetivo testar as habilidades dos alunos 

em determinadas áreas. No caso da Língua Portuguesa, entendo que muitas habilidades são 

avaliadas no trabalho contínuo do professor, mesmo sabendo que esse não é o objetivo desse 

tipo de avaliação, creio que muitas vezes os resultados podem não indicar a realidade do 
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ensino, como a própria PC apontou anteriormente, quando afirmou não sentir melhora em 

seus alunos. 

Outro fator importante é o de que toda a escola trabalha em torno de tal avaliação, 

pois, ainda segundo a PC, durante todo o processo de espera pela avaliação: “falamos o tempo 

inteiro para esses alunos que a gente precisa alcançar uma meta, porque a renda que a escola 

recebe é ligada a isso, então o interesse fica muito voltado pra isso daí”. Assim, volta-se 

novamente ao fator verba, pois ao lançar o Pacto pela Educação,  o Deputado Thiago Peixoto 

tinha como uma das metas de tal Pacto, fomentar as escolas com notas melhores com recursos 

financeiros, logo, tanto alunos quanto professores trabalham em busca de uma “recompensa”, 

a qual, no caso, não se trata de melhoria da aprendizagem, mas melhoria nos números, haja 

vista que as escolas são premiadas de acordo com os quantitativos das notas. 

Desse modo, todas as aulas de Língua Portuguesa, acabam se voltando para a 

aplicação da avaliação e as metas a serem alcançadas, pois como já relatado no tópico 

anterior, os alunos com as notas melhores receberam uma poupança com variação até 1.100 

reais. Assim, novamente se percebe o estímulo, nesse caso por meio do dinheiro depositado 

na conta do aluno, sem mencionar o fato do impacto nas aulas e na prática do professor de 

Língua Portuguesa, haja vista que há um esforço grande em direcionar as aulas de Língua 

Portuguesa para as habilidades consideradas “críticas” pela avaliação. No que se refere a essa 

questão, SEDUC2 afirma que: 

É uma questão de o professor estudar mesmo, por exemplo, se você pegar aquela 

matriz do Saego, temos lá os 21 descritores, 21 habilidades descritas, se você 

observar é tudo baseado nos gêneros textuais ou discursivos [...], mas aquelas 

habilidades ali é o mínimo do mínimo que a gente espera do nosso aluno, claro que a 

habilidade de leitura vai ter uma maior incidência nas outras práticas de ensino. Mas 

aquilo é o mínimo da Língua Portuguesa, então como que o professor tem 
dificuldade de fazer essa transposição, porque ali estão descritas as habilidades que 

se espera que o aluno desenvolva. São coisas que nós professores da Língua 

Portuguesa temos contato o tempo todo, às vezes ainda não tenhamos parado para 

nomear alguma habilidade [...] (SEDUC 2). 

Como se observa no dito do entrevistado, as aulas de Língua Portuguesa sofrem 

mudanças de alguma forma, haja vista que as habilidades propostas pelos 21 descritores 

envolvem questões de leitura, interpretação e compreensão. Assim, percebo que, de algum 

modo, a culpa sempre recai sobre o professor de Língua Portuguesa. SEDUC2 deixa claro que 

o que vem proposto na Matriz de Habilidades é o mínimo, fato este que a maioria das 

professoras entrevistadas discordam. Porém, quando se avalia em larga escala, tendo o aluno 

como um número a mais nos gráficos, sabemos que os objetivos são outros. De acordo com 
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Hoffman (2002), tais processos avaliativos são apenas uma forma de controle dos sistemas e 

do processo educacional. A autora ainda afirma que “a concepção classificatória e de controle 

da avaliação educacional está de tal forma consolidada que, ao falar-se num outro possível, 

corre-se o risco da utopia” (HOFFMAN, 2002, p. 31). 

A seguir têm-se os resultados mais recentes do Ideb, em que se percebe que as 

escolas pesquisadas aumentaram os índices, indo além da meta projetada. 

 

Tabela 3 - Médias atualizadas do Ideb das escolas pesquisadas 

 
Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

ESCOLA A 3.4 3.1 3.5 3.7 5.2 3.5 3.6 3.9 4.3 4.7 4.9 5.2 5.4 

ESCOLA B 2.6 3.0 3.0 3.6 4.5 2.7 2.8 3.1 3.5 3.9 4.2 4.4 4.7 

ESCOLA C 
 

3.9 3.3 3.5 5.4 
 

3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 

ESCOLA D 3.7 4.4 4.3 
 

*** 3.7 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 

Obs:  

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam 

divulgados. 

*** Sem média na Prova Brasil 2013. 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

Fonte: Adaptado do Portal do Inep
26

 (2014) 

 

Como se pode perceber na tabela acima, numericamente, as notas das escolas 

pesquisadas aumentaram significativamente, isso, de algum modo, causa impacto, pois a 

escola é mais bem vista, haja vista que conseguiu ultrapassar as metas propostas. Nesse 

sentido, o impacto nas aulas de Língua Portuguesa acontece, pois o professor, mesmo 

percebendo toda a situação do controle, sente-se na obrigação de trabalhar com o proposto 

pelas autoridades da educação, no caso das escolas pesquisadas, sempre os descritores críticos 

são trabalhados até que se consiga um novo índice nas outras avaliações. Assim, a PC afirma 

que: 

Nós fizemos um trabalho diferenciado na Língua Portuguesa, [...], mais aulas, com 
horários especiais com esses meninos para realmente tentarmos trabalhar essas 

questões de interpretação de texto e a leitura de livros literários que sempre, eles 

faziam um trabalho de leitura para a apresentação oral, com interpretações orais 

desses textos em forma teatral, [...]. O que a gente fez, foi realmente fazer horários 

especiais de Língua Portuguesa para que esses meninos não ficassem com 

deficiência nesta questão de interpretação e escrita (PC). 

                                                

26
 Disponível em:< http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=354307>. Acesso em 12 set. 

2014. 
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A fala do entrevistado nos remete à hipótese inicial, a de os professores esteão 

treinando os alunos para conseguir os bons índices desejados, tendo em vista que todo esse 

conjunto torna-se vantajoso para a escola e garante prêmios em dinheiro, como já explicitado 

nas metas do Pacto ela Educação e discutido em determinados pontos da pesquisa. Sobre esse 

assunto, Luckesi (2008) afirma que a avaliação leva o professor a uma tomada de decisão, sair 

da indiferença, mesmo que de forma arbitrária, no caso do Estado controlar todo o processo. 

O diagnóstico, para Luckesi (2008), é um ponto de partida para a tomada de decisões. No caso 

da escola, a tomada de decisões foi organizar horários diferenciados para que se trabalhassem 

questões voltadas para a Avaliação Diagnóstica. 

No que se refere aos resultados de melhora nos descritores, eu tive acesso aos 

gráficos das escolas desde a primeira avaliação em 2011, a partir desses gráficos, elaborei 

tabelas com os resultados de melhora ou não das escolas pesquisadas
27

. Assim, os impactos, 

no que se refere às notas, aos descritores que apresentavam maiores problemas, são 

percebidos nas tabelas, por meio dos resultados obtidos a cada ano (2011-2013). 

Ao comparar os números entre escolas, e em relação ao estado, pode-se notar 

melhoras nas EA e EC. Durante as entrevistas e visitas realizadas na escola, pude notar 

envolvimento maior da gestão, conhecimento dos professores sobre as questões da prova, 

dentre outros assuntos, o que não redime a escola da possibilidade do treino ou do controle. 

Por outro lado, um fator que me chamou atenção foi a questão da formação continuada, haja 

vista que as professoras dessas duas escolas revelaram participar mais de formações do que 

das outras instituições de ensino envolvidas na pesquisa.  

Analiso, a seguir, os impactos da Avaliação Diagnóstica na prática docente dos 

professores de Língua Portuguesa, de forma que procuro por meio dos ditos das entrevistas e 

de dados, verificar as mudanças ocorridas nas aulas em virtude de tal prova. 

3.6 IMPACTOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA NA PRÁTICA DOCENTE 

Após toda a trajetória da pesquisa e as análises de ações e impactos envolvendo a 

Avaliação Diagnóstica no Estado de Goiás, faço uma análise dos impactos dessa avaliação na 

prática docente de professores de Língua Portuguesa das escolas pesquisadas.  Na voz do PB, 

não há muito tempo para trabalho diferenciado. Segundo ela:  

                                                

27 Seguem anexas as tabelas ilustrativas com os resultados em relação ao Estado, e também em relação às escolas 

inseridas no contexto da pesquisa. 
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 [...] o que eu tenho tempo de fazer, eu simplesmente tenho tempo de pegar a prova, 

eu faço a correção da prova com os alunos, sano as dúvidas deles e explico pra eles 

onde eles erraram e porque e depois nos outros textos que eu tenho pra trabalhar por 

exemplo e questões que eles não conseguiram resolver eu trabalho os outros textos, 

mas eu paro aí [...] (PB). 

Como se pode notar, a professora apenas relê e discute a prova com os alunos, sem 

tempo para reflexão, enquanto que a PC organiza horários diferenciados para o estudo dos 

descritores da prova. Tudo isso, a meu ver, foge à proposta de reflexão sobre os testes de 

acordo com Hoffman (1995), a qual afirma que se testamos algo  com o objetivo de verificar 

seu funcionamento; logo, se há problemas, há que se investigar e agir sobre os mesmos, de 

forma que “os sintomas” sejam sanados. Por outro lado, como já exposto nesta pesquisa, o 

professor, na maioria das vezes, não tem muito tempo para reflexão, perante à pressão sofrida 

por parte do Estado, que cobra resultados e também o cumprimento do currículo 

bimestralizado. Isto é, não há possibilidade para refletir sobre o assunto, uma vez que há uma 

rígida estrutura educacional a ser seguida, o que promove uma destoante entre os documentos 

oficiais, que prezam pelo ensino voltado para a reflexão, e as Avaliações foco deste estudo, as 

quais deveriam servir como apoio e auxílio no processo ensino-aprendizagem. Portanto, o que 

se pode verificar, é que as avaliações retomam, de fato, a ideia já discutida neste capítulo: elas 

funcionam mais como um poder coercitivo do que um mecanismo de auxílio educacional, 

revisão e aprimoramento das práticas educacionais. 

E, pensando desse modo, ressalto outro fator relevante:  refletir sobre a concepção de 

língua do professor que ensina língua materna. Nas palavras de Koch (1995), a linguagem 

deve ser encarada como como forma de ação, isto é, uma interação entre seus interlocutores, 

visando aprimoramento e crescimento dos sujeitos. Nesse sentido, a PB não buscou a 

interação dos alunos, não os levou a refletir sobre os resultados, quebrando a proposta citada. 

Observa-se que teve nos resultados apenas um momento final, que para Hoffman (1995) não 

deve ser dessa maneira, pois os resultados devem direcionar o professor a uma busca 

incessante da compreensão das dificuldades do educando. A Avaliação Diagnóstica, portanto, 

não deve ser encarada como o fim de um processo, mas de uma etapa dele a ser refletida e 

melhorada. 

Assim, a pressão exercida pelos órgãos públicos também pode funcionar contra o 

próprio sistema, de forma a levar os educadores a burlarem esse modelo. Se muitos reclamam 

que o currículo não condiz com a realidade, outros que não se tem tempo para trabalhar com 

todas as habilidades propostas, tem-se então o que podemos perceber no dito da Professora C: 
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O 1º bimestre é o único que acontece dessa forma, em relação ao planejamento, é 

necessário, hoje ele tá pronto, com diário eletrônico, eu particularmente não tenho 

reclamações em relação a isso, porque aquilo é CTRL C, CTRL V, eu só clico e tá 

pronto, o planejamento que muitas vezes eu vou levar pra sala de aula não é esse, 

porque ali dentro, é dentro da matriz, e ele não é de acordo com meu livro, ele não é 

de acordo com meu material, então tento fazer um planejamento extra pra eu estar 

dentro da sala de aula [...] (PC) 

Segundo Markee, apud Scaramucci (2001), o efeito retroativo, ou impacto, pode 

ocorrer de formas diferenciadas por educadores ímpares. No caso da PC, entendo que ela 

conhece sua sala, percebe as reais necessidades de seus alunos e busca o trabalho que, no 

ponto de vista dela, é o ideal. Assim, também é um impacto em sua prática, uma vez que a 

levou a refletir sobre as reais dificuldades de seus alunos. 

Outro impacto na prática docente foi o modo de avaliar em sala de aula, proposto 

pelo Estado, o qual exigia inúmeros instrumentos para se avaliar o aluno, dentre eles: 

pesquisas, apresentações orais, participação na aulas, relações interpessoais entre outros. De 

início causou bastante transtorno aos educadores, porém posteriormente, os mesmos o fazem 

mecanicamente, sendo que cada escola escolheu seus instrumentos. A professora explica que: 

mas a questão do número de avaliações, é extremamente prejudicial, no 1º bimestre 

é ótimo, porque, eu não tenho nada, eu vou fazer avaliações, mas quando fecha a 

média, começa, porque eu tenho que fazer uma avaliação substituta de cada 

instrumento, o menino não atingiu média, ele tem direito [...] (PC). 

No que diz respeito à avaliação em sala de aula, também houve uma normatização, 

por parte da SEDUC, a qual foi repassada aos gestores pela SRE. Nesse novo processo, os 

professores têm que avaliar continuamente seus alunos, usando de diversos instrumentos, de 

modo que se o mesmo não alcance a nota ou média exigida, ele tem direito a outra avaliação, 

chamada de substitutiva
28

. Desta feita, cada escola organizou sua forma de avaliar, suas fichas 

e seus instrumentos
29

. 

Entendo que caso a avaliação em sala fosse realmente formativa, não se buscaria 

tantos instrumentos com o objetivo de alcançar a média, aprovar o aluno, como se percebe no 

dito da professora da EB: 

que você é obrigado a dar o qualitativo para o aluno superior ao quantitativo. [...] 

então você tem a prova peso 2  o simulado peso 2 e o teste peso 2 o qualitativo tem 

peso 80. Que conclusão os meninos chegaram no segundo bimestre?  Professora  eu 

não estudo mais para prova eu não eu não vou preparar. [...] Porque professora o  

aluno tirou comigo no colegial 0,3 na prova  mas ele é excelente aluno em sala, ele 

                                                

28 Informação obtida por parte dos professores pesquisados e de alguns gestores envolvidos na pesquisa. 
29 Segue anexo o documento que a SRE  encaminhou às escolas para se organizar os instrumentos avaliativos. 
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não me dá trabalho ele é pontual , ele é frequente, ele faz todas as tarefas, ele faz 

todos os trabalhos e ele pergunta na minha aula, ele é participativo que nota eu tive 

que dar de qualitativo para ele? 100 cem multiplicado por 8 que é o peso 8 ele ficou 

com que media 75 ou seja o simulado a prova e o teste que eu apliquei nada disso 

valeu.... Então o aluno agora tem esse novo problema ele não estuda mais ele não 

quer aprender mais porque ele sabe que é qualitativo ai você chega lá na faculdade 

[...] o aluno pergunta em auto e bom som para mim na sala cheia: e o meu 

qualitativo? (PROFESSOR B). 

Como já explicitado, cada escola optou por seus instrumentos avaliativos, mas o que 

se nota é que se vivencia a pedagogia da aprovação (grifo meu), pois as entrevistadas 

revelaram que, às vezes, acabam se cansando de tanto elaborar provas que optam por avaliar 

atividades, que por vezes não são significativas, ao ver delas, para o ensino de Língua 

Portuguesa. 

Nesse sentido, Luckesi (2008) aponta para o ensino voltado para os resultados, pois 

se determinada escola começa a fazer um trabalho diferenciado, logo será vista como fora da 

“normalidade”, na verdade o que se quer são as metas alcançadas. Luckesi (2008) ainda 

afirma que para romper com esse modelo autoritário, é necessário que a escola assuma 

verdadeiramente o papel de diagnosticar as dificuldades e agir em seus problemas, sempre 

preocupada com a transformação social e buscando definir os rumos da ação pedagógica. 

Ao ser indagada sobre as ações tomadas para se obter bons resultados e sanar as 

fraquezas detectadas pela Avaliação Diagnóstica a Professora da escola D afirmou que: 

Para obter um bom resultado foi preciso aplicar inúmeros exercícios, rever várias 

vezes o mesmo conteúdo, realizar pesquisas, muita leitura e conscientizar o aluno da 

importância da Avaliação Diagnóstica. Na minha prática pedagógica o que 

influenciou é que o professor deve buscar dos mais diversos meios para envolver o 
aluno ao que lhe é ensinado, seja na leitura, na escrita, na expressão comunicativa ou 

relacionamento interpessoal (PD) 

No dito da educadora, há um esforço enorme, tanto por parte dos professores, quanto 

dos alunos, uma vez que há repetição de atividades até que se assimile tal descritor, desse 

modo, o impacto acontece em forma de treinamento, pois a mesma afirma que aplica 

inúmeros exercícios. Outro fator relevante é que a professora cita os meios para envolver o 

aluno, o que demonstra impacto, pois de alguma forma a mesma buscou meios para que seus 

alunos se interessassem por “aprender” as habilidades propostas. Conforme Bourdieu e 

Passeron (2013, p. 26) “toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica 

enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural”. Assim a violência 

ocorre quando o professor tenta “reproduzir” os modelos das questões da prova, passando o 

aluno pelo treinamento imposto pelo poder estatal. Ao responder o questionário sobre o 
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trabalho que os professores fazem para melhorar a produção de textos dos alunos, obtive as 

seguintes respostas demonstradas pelo quadro: 

Quadro 10 - Ações realizadas para melhora da produção textual doas alunos 

Ações realizadas PA PB PC PD 

Incentivo a leitura  X X X X 

Trabalho com gênero exigido pela Matriz e pela Avaliação Diagnóstica X X X X 

Atividades voltadas para as normas da Língua Portuguesa - X X X 

Escrita e reescrita de textos de gêneros diversificados X X - X 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora, a partir de dados colhidos em questionário (2014) 

A partir do quadro  pode-se perceber que todos os sujeitos envolvidos na pesquisa 

incentivaram a leitura, um dos fatores que  causa impacto na escrita, melhorando vocabulário 

dos alunos e contribui para a formação de leitores. Outro ponto importante é a escrita e 

reescrita de textos, que apenas a PC afirmou não realizar. Em conversa sobre o assunto, a 

mesma justificou que com a quantidade de trabalhos e o currículo a ser cumprido não é 

possível fazer esse trabalho, ela apenas discute algumas questões dos textos no geral e parte 

para novos trabalhos em sala, haja vista que há um “monitoramento” por tutores da SRE  no 

que diz respeito aos conteúdos aplicados no tempo exigido. 

Outro ponto que percebi relevante foi o fato de a maioria das professoras aplicarem 

atividades voltadas para a gramática normativa, mas a PA afirmou que não, que para ela o 

trabalho com a escrita, com a leitura já inclui as normas, pois o aluno vai desenvolvendo tal 

habilidade no decorrer do período. Nesse sentido, Bakhtin (2010, p. 123) afirma que a língua 

não é monológica, nem isolada, ela requer interação, logo a PA entende que as questões 

voltadas para a estrutura da língua podem ser compreendidas na escrita e na interação, 

constituindo, segundo Bakhtin constitui “a realidade fundamental da língua”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“É formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, ou 

melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de 

um projeto educativo”. 

(PERRENOUD, 1999, p. 102) 

 

A investigação sobre os impactos causados pela Avaliação Diagnóstica na prática 

docente dos professores de Língua Portuguesa, em escolas estaduais da cidade de 

Quirinópolis – GO, foi o ponto que norteou a presente pesquisa. Para a construção do corpus, 

minhas escolhas recaíram sobre as escolas estaduais com salas de 9º ano, pelo fato de que 

trabalho na rede pública há mais de 20 anos e, de algum modo, vivencio as incertezas que os 

professores da Educação Básica têm, com relação ao assunto avaliação externa. Outro fator 

relevante, foi o de eu trabalhar como formadora de professores na UEG – Quirinópolis.  

Levantei algumas questões, as quais partiram de minhas inquietações enquanto professora da 

rede estadual de ensino e também do 9º ano.   

Como palavras iniciais, optei por apresentar um fragmento do texto de Lewis Carroll, 

buscando direcionar o leitor a perceber que, assim como no texto, a pesquisa científica propõe 

vários caminhos e tudo vai depender  do ponto onde se quer chegar. Assim, ao realizar uma 

pesquisa ou uma investigação científica, deve-se pensar e traçar os caminhos a serem 

seguidos, pois não é qualquer caminho que direciona o pesquisador, tudo vai depender dos 

pontos de vista e dos objetivos a serem alcançados. 

Nesse sentido, quando propus, como objetivo geral é investigar o impacto da 

Avaliação Diagnóstica na prática docente dos professores de Língua Portuguesa, mais 

especificamente na cidade de Quirinópolis – Goiás, meu interesse maior foi, de algum modo, 

entender como esses professores reagiam com relação ao novo, que estava sendo proposto 

pelo então Secretário da Educação: Deputado Thiago Peixoto. Outro ponto importante na 

pesquisa também foi de entender como os alunos recebiam tal avaliação e se demonstravam 

alguma aprendizagem durante o processo. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: analisar o impacto que a Avaliação 

Diagnóstica proporciona à prática docente dos professores de Língua Portuguesa; verificar 

que ações estão sendo desenvolvidas pelo Estado nas escolas pesquisadas; certificar se os 

objetivos da Avaliação Diagnóstica estão sendo atingidos pelos órgãos públicos, levando-se 
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em consideração o propósito de intervir nas fragilidades apresentadas pelos alunos e compilar 

informações sobre o impacto da Avaliação Diagnóstica nas escolas estaduais de Quirinópolis. 

Observando estas inquietações e seus desdobramentos no que se refere às mudanças 

no ensino, procuro responder às seguintes questões de pesquisa: Quais os impactos a 

Avaliação Diagnóstica, aplicada pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás (SEDUC), 

pode causar nos professores de Língua Portuguesa (LP)? Como os professores de LP 

compreendem os resultados que são obtidos por esse método avaliativo? De que forma os 

resultados dessa avaliação são usados pela escola, pelo professor e pelo Estado? 

Diante de todas as questões de pesquisa acima citadas e repensando o ensino de 

Língua Portuguesa, mais especificamente a avaliação, em suas diversas instâncias, levanto a 

seguinte hipótese: será que a Avaliação Diagnóstica está cumprindo os seus objetivos? Os 

professores não estariam  aplicando atividades similares às da prova, como treino para os 

alunos? Outra hipótese é a de que os professores acabam compreendendo a Avaliação 

Estadual como uma forma de medir seu trabalho, além da aprendizagem dos alunos. Vê-se 

como um método coercitivo, pois os docentes percebem que essa avaliação pode ser uma 

forma de puni-los, contribuindo para que os mesmos se sintam incapazes, a partir do 

momento que seus alunos não atingem as melhores notas em alguns descritores propostos n 

Avaliação Diagnóstica. Ainda há o fato de a Avaliação Diagnóstica estar ligada à Prova Brasil 

e diretamente ao Ideb, haja vista que seu propósito é melhorar as habilidades dos alunos nos 

descritores utilizados na Prova Brasil. 

A retomada das questões de pesquisa são importantes, assim como rever as 

hipóteses, para que o leitor se situe no momento das considerações realizadas, a partir dos 

dados e análises feitas. Assim, foram levantadas as seguintes questões de pesquisa: Quais os 

impactos a Avaliação Diagnóstica, aplicada pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás 

(SEDUC), pode causar nos professores de Língua Portuguesa (LP)? Como os professores de 

LP compreendem os resultados que são obtidos por esse método avaliativo? De que forma os 

resultados dessa avaliação são usados pela escola, pelo professor e pelo Estado? 

As hipóteses formuladas foram as seguintes: será que a Avaliação Diagnóstica está 

cumprindo os seus objetivos? Os professores não estariam  aplicando atividades similares às 

da prova, como treino para os alunos? Outra hipótese é a de que os professores acabam 

compreendendo a Avaliação Estadual como uma forma de medir seu trabalho, além da 

aprendizagem dos alunos. 

O que se percebe, neste momento, é a utilização dessas avaliações como suporte de 

decodificação, uma vez que elas acabam por adquirir um status coercitivo. Outra hipótese foi 
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a de que os professores acabam compreendendo a Avaliação Estadual como uma forma de 

medir e avaliar o seu trabalho, e não apenas verificar questões de aprendizagem dos alunos. 

Dessa maneira, o diagnóstico acaba por não atingir sua função principal, que é o de verificar 

as fraquezas, ou seja, as habilidades não atingidas, para direcionar o trabalho do professor, no 

sentido de criar novas metodologias de ensino. Assim, por muitas vezes, as notas são 

conseguidas através de questões anteriormente treinadas. Isto é, há um condicionamento e 

treinamento e não uma real medida para a eficácia do processo ensino-aprendizagem. 

Desse modo, para que os objetivos propostos fossem alcançados, busquei mostrar, 

em primeiro lugar, como o objeto de pesquisa se delineou, de modo que indico ao leitor 

minha trajetória como educadora e as inquietações acumuladas ao longo de tal percurso. Os 

conceitos necessários para entender o objeto e as questões da pesquisa foram àqueles voltados 

para os tipos de avaliação, a saber: educacional, em larga escala, institucional, diagnóstica e 

em sala de aula. 

Desta feita, tomei por arcabouço teórico Hoffman (1995, 2001), Afonso (2000), 

Luckesi (2008), Freitas et al. (2007), Perrenoud (2008), Demo (1999), dentre outros que 

tratam do tema em questão. A conceituação de avaliação institucional, em larga escala, 

diagnóstica e em sala de aula se faz necessária para o entendimento das funções e objetivos 

que cada uma dessas avaliações tem no processo educativo. Esses teóricos contribuem de 

forma significativa, pois criticam determinadas avaliações apenas para uso como medidas, 

além de conceituar os diferentes tipos de avaliação e suas aplicações em contextos 

específicos, ainda, leva-nos a reflexão sobre a forma de agir diante de contextos e momentos 

variados a partir dos resultados das avaliações sob diferentes prismas. 

Pensando em analisar os impactos de uma avaliação, elaborada e pensada pelo 

Estado, as abordagens de Afonso (2000) nos leva a compreender questões voltadas para a 

avaliação como regulação e como emancipação. Assim, o autor contribuiu para que algumas 

análises dos ditos dos sujeitos da pesquisa fossem reveladas, do ponto de vista da regulação, 

uma vez que as entrevistas, em sua maioria, sugerem para a Avaliação Diagnóstica uma forma 

de controle, ponto também abordado por Perrenoud (2008). Porém, a regulação a que me 

refiro, reitero, é aquela voltada para um uso controlador e não para o ensino e práticas dos 

professores a partir dos resultados obtidos na prova em questão em estudo. 

Tendo em vista a hipótese de que os professores pesquisados, a partir dos resultados 

da Avaliação Diagnóstica no 9º ano, estariam treinando seus alunos para a realização de tal 

prova, constatei que a maioria deles trabalha o mesmo modelo de ensino, de forma que, 

apesar das atividades propostas pelo Caderno Educacional enviado pela SEDUC trabalharem 
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questões voltadas para a interação, as atividades foram aplicadas visando à configurar os 

alunos para que alcançassem metas estabelecidas e não, necessariamente, visando a melhoria 

de suas habilidades. 

Dentre as entrevistas, dados importantes foram surgindo, como a fala da PC, 

relatando que também trabalha com o Ensino Médio e não percebe mudança de hábitos desses 

alunos no que se refere aos descritores propostos, pois, para PC, eles continuam com 

dificuldades básicas relacionadas à leitura, escrita, interpretação e compreensão de textos. 

Assim, pode-se dizer que a elevação das médias na Avaliação Diagnóstica se dá pelo fato que 

ao serem “treinados” para a realização desse tipo de prova, eles conseguem alcançar os 

índices propostos pela SEDUC. 

Por lado, a gestora da EC, afirmou que a escola, ao se mobilizar para o trabalho com 

os descritores e a Avaliação Diagnóstica, impactou de algum modo o trabalho dos educadores, 

pois muitos deles estavam trabalhando com os conteúdos soltos, fato que foi modificado com 

a bimestralização do currículo e o acompanhamento pedagógico pela SRE. Desse modo, a 

regulação da qual trata Perrenoud (2008) ganha sentido, pois o professor parte das 

dificuldades de seus alunos para mudança de prática. 

Portanto, os estudos de Sacaramucci (2011), Vianna (2003), Freitas et al. (2007) e 

Afonso (2000) e Hoffman (1998) muito contribuíram para reflexões empreendidas, uma vez 

que trazem a ideia de Avaliação em larga escala e seus impactos na escola, na aprendizagem e 

na prática docente; de forma que induz o professor à reflexão, apesar de tais avaliações 

apresentarem objetivos ímpares, os quais devem impactar a prática, mas que o professor pense 

em regular sua ação voltada para a aprendizagem do aluno. Ressalto que entendo a avaliação 

como um processo e que por isso, ela deve sempre ser repensada e replanejada, de forma que 

novas práticas sejam utilizadas para contribuir com a melhora da escrita, leitura, e outras 

habilidades envolvendo a Língua Portuguesa. 

Na concepção de Luckesi (1998), a avaliação deve ser sempre pensada no sentido de 

formar, de agir, fazendo uso de instrumentos diversos, para que a avaliação não se transforme 

em punição e nem premiação. Em se tratando de premiação, durante a análise dos dados, os 

professores sempre reforçaram a questão dos prêmios, e o próprio Estado o faz, ao 

“estimular” as melhores nota com contas bancárias e as escolas com quantia em dinheiro. 

Tudo isso nos reporta ao fato de estímulo e resposta, porém que o estímulo seja despertar de 

fato a vontade de aprender no aluno, que ele perceba a importância de certas habilidades em 

momentos de interações reais, não apenas na realização de uma prova. 
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 Ao abordar a ideia de interação, Koch (1995), por exemplo, propõe um modelo no 

processo ensino-aprendizagem que busca no aluno sua capacidade de interagir com suas 

leituras. Ademais, a autora também propõe que os diálogos acontecem por meio dos textos, 

tais textos devem ser compreendidos como um modo de o aluno perceber que a comunicação 

vai além dos códigos. Assim, a partir do momento que os professores compreenderam que os 

textos aplicados na Avaliação Diagnóstica podem servir para direcionar o seu educando e a 

usá-los em situações reais, o diagnóstico terá assumido seu real papel. 

Vale lembrar que, ao perceber o efeito negativo que essas provas causam no 

ambiente escolar, seja nos professores ou no conteúdo, que de certo modo acaba sendo 

afetado, a Avaliação Diagnóstica e as demais avaliações precisam ser revistas. Não apenas 

revistas como mensuradas em um nível de maior realidade, mas também observando as 

matrizes curriculares e a viabilidade de seu ensino. 

De acordo com Hoffman (1995), a função do diagnóstico é perceber o que não foi 

apreendido e criar condições para que o discente mude o comportamento em relação a tal 

habilidade ou conteúdo. No momento que a Avaliação Diagnóstica proposta pelo Estado de 

Goiás busca as fraquezas nas habilidades, ela atinge de forma parcial a função diagnóstica, 

por outro lado, ao pressionar os educadores com a matriz, com as questões modelo, tal 

avaliação desconfigura-se e passa a servir de regulação para o Estado, no sentido de mostrar à 

comunidade que a educação vai bem, haja vista que as escolas alcançaram números altos em 

avaliações em larga escala. 

Ocorre que, ao condicionar um aluno ao conhecimento estipulado por essas provas, o 

modelo regride e torna-se arcaico, perdendo o viés dialógico, tanto debatido nesta pesquisa no 

que se refere à concepção de língua e texto. 

Sem dúvida, na atual conjuntura, ações voltadas para a melhora do ensino são sempre 

bem vindas e devem ser estimuladas, mas o professor, como mediador do processo educativo, 

ainda precisa de muito estímulo e qualificação para que compreenda e repense os conceitos de 

avaliação em todas as esferas. Assim, quando se fala em mudança, não há como não tocar no 

ponto na formação continuada, uma das metas do Pacto pela Educação, mas que segundo os 

entrevistados, não ocorre da forma como deveria, pois os educadores não encontram tempo 

para a formação, além do fato de elas acontecerem ainda de forma bem superficial. 

Diante do exposto e analisado na pesquisa, as hipóteses levantadas foram 

comprovadas em partes, pois os impactos ocorrem tanto na escola quanto na prática do 

professor, mesmo que de forma ainda tímida, porém o fato do treinamento é uma constante 

em todos os ditos dos professores e da gestora da Escola C. Acredito que não só o Estado e o 
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país, ainda precisam rever muitos aspectos voltados para a educação, de forma que a retroação 

ou o impacto dessas avaliações externas seja no sentido de melhora das habilidades dos 

alunos. No caso da Língua Portuguesa, o mais importante é entender que os alunos devem ler, 

escrever, compreender e interpretar bem, além de fazer uso dessa língua em diferentes 

contextos de sua vida. 

Portanto, como toda pesquisa científica, deixo aqui aberto um caminho para que 

sejam realizadas novas investigações, no sentido de observar e comparar as práticas 

pedagógicas de professores que se propõem a formação continuada com a de outros que 

demonstram maior resistência, além de analisar melhor as questões das provas aplicadas pelo 

Estado e as ações das Secretarias, tanto estaduais quando regionais, nas atividades de 

intervenções escolares. 

 

  



 

 

113 

REFERÊNCIAS  

 

 

AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para uma 

sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2000. 

ANDRADE, Sônia Maria Oliveira de; TANAKA, Oswaldo Yoshimi. Interacionismo  

interpretativo: uma nova perspectiva teórica para as pesquisas qualitativas. Ensaios e 

Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, vol. 5, núm. 3, diciembre, 2001, pp. 55-72, 

Universidade Anhanguera, Brasil. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26050304> Acesso em: 22 jun. 2014. 

ASSIS, Machado. O ideal do crítico. Org. Miguel Sanches Neto. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2008. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Introdução e tradução Paulo Bezerra. São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MC/SEF, 1998. 

BRASIL. Decreto-Lei nº 580, de 30 de Julho de 1938. Diário Oficial da União - Seção 1 - 

30/07/1938 , Página 15169 (Publicação Original). Coleção de Leis do Brasil - 1938 , Página 

67 Vol. 3. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-

lei-580-30-julho-1938-350924-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 23 dez. 2013. 

BRASIL. Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997. Diário Oficial da União. Presidência da 

República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9448.htm> Acesso em: 20 mai. 2013. 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro 
de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília : MEC, 1996.  

BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 9394/96. 

Brasília, 1996. 

CÁCIO JÚNIOR, José. Governo lança programa Pacto pela Educação: Notas baixas do 

Ideb são maior preocupação. 05.09.2011 19h02. Disponível em: 

<http://www.aredacao.com.br/noticias/2738/governo-lanca-programa-pacto-pela-educacao> 

Data de acesso: 20 mar. 2013. 

CÁCIO JÚNIOR, José. Governo lança programa Pacto pela Educação: Notas baixas do 

Ideb são maior preocupação. 05.09.2011 19h02. Disponível em: 

<http://www.aredacao.com.br/noticias/2738/governo-lanca-programa-pacto-pela-educacao> 

Data de acesso: 20 mar. 2013. 

 



 

 

114 

CARROLL, Lewis. Aventuras de Alice no país das maravilhas. Através do espelho e o que 

Alice encontrou lá. Tradução e organização de Sebastião Uchoa Leite. 3.ed. SP: Summus, 

1980. 

CASTRO, MARIA HELENA GUIMARÃES DE. Sistemas nacionais de avaliação e de 

informações educacionais. São Paulo Perspec.,  São Paulo ,  v. 14, n. 

1, Mar.  2000.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392000000100014&lng=en&nrm=iso>. Data de acesso: jul.  2014.  

COULON, Alain. Etnometodologia. Petrópolis: Vozes, 1995. 

DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 6ª Edição, Campina, SP: Autores Associados, 1999. 

DERING, Renato; FILLETI, Elisandra. As novas mídias e as práticas educativas:literatura e cinema em 

ambiente escolar.  E-scrita: Revista do Curso de Letras daUNIABEU. v. 4. n.2. pp. 246-257. 

2013 

DIAS SOBRINHO, José.  Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação 

superior. São Paulo: Editora Cortez, 2003.  

ESTEBAN, Maria Tereza; LACERDA, Mitsi Pinheiro de. Em histórias cotidianas, 
convites ao encontro entre avaliação e aprendizagensino. In: LIBÂNEO, José 

Carlos; ALVES, Nilda (Orgs.).Temas de pedagogia: diálogos entre didática e currículo. São 

Paulo: Cortez, 2012. pp. 452-465. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 20 ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 2001 

FREITAS, Dirce Nei Teixeira de. A avaliação da educação básica no Brasil: dimensão 

normativa, pedagógica e educacional. Campinas: Autores Associados, 2007. 

FREITAS, et. al. Avaliação educacional: caminhando pela contramão. Petrópolis – RJ: 

Vozes, 2009. 

Gil, Antônio Carlos [1946]. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed.-SãoPaulo: 

Atlas,2002. 

GROCHOSKA, Márcia Andreia. As contribuições da autoavaliação institucional para a 

escola de educação básica. Petrópolis: Vozes, 2013. 

GRUPO DE AVALIAÇÕES E MEDIDAS EDUCACIONAIS – GAME. A avaliação externa 

Como instrumento da gestão Educacional nos estados (relatório final). Fundação Victor 

Civita. Ago. 2001. Disponível em <http://www.institutounibanco.org.br/wp-

content/uploads/2013/07/avaliacao_externa.pdf> Acesso em: jul. 2014. 

HOFFMANN, Jussara M.L. Avaliação: mito e desafio - uma perspectiva construtivista. Porto 

Alegre: Educação e Realidade, 1995.  

HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: 

Mediação, 2001. 



 

 

115 

HORTA NETO, João Luiz. Um olhar retrospectivo sobre a avaliação externa no Brasil: das 

primeiras medições em educação até o Saeb de 2005. Revista Iberoamericana de 

Educación. n.º 42/5, 2007. Disponível em: 

<http://www.rieoei.org/deloslectores/1533Horta.pdf> acesso em: 02 jan. 2014. 

KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. 22 ed. São Paulo: Contexto, 2005. 

KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Avaliação da aprendizagem como construção do saber. 

Avaliação – Revista avaliação da educação superior. V. 10. Nº 2. 2005. Disponível em: 

http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php?journal=avaliacao&page=article&op=view&path[]=1310

&path[]=1300. Data de acesso: 23 jan. 2014. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

LUCKESI, Carlos Cipriano. Avaliação da aprendizagem na escola. In: LIBÂNEO, José 

Carlos; ALVES, Nilda (Orgs.).Temas de pedagogia: diálogos entre didática e currículo. São 

Paulo: Cortez, 2012. pp. 433-451. 

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 19 ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli, E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 312p. 

MELO, Manuel Fernando Palácios da cunha e; OLIVEIRA, lina Kátia Mesquita; REZENDE, 

Wagner Silveira. caderno de Pesquisa - 2011 / universidade Federal de Juiz de Fora, 

Faculdade de educação, Caed.v. 6 (jan/dez. 2011), Juiz de Fora, 2011 – anual. Disponível em: 

<http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-

content/uploads/2013/08/CADERNO_DE_PESQUISA_2011.pdf>. Acesso em 20 jun.2014. 

MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luiz Gonzaga. Abordagens à pesquisa. In: ______. 

Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 

Pp39-67. 

NAGEL, L. H. Avaliação, sociedade e escola: fundamentos para reflexão. Curitiba: 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 1986. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação: entre duas lógicas. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 

PILARES DA REFORMA EDUCACIONAL. Disponível em: < 

http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/pilares.asp>. Acesso em: jun. 2014. 

PONTES, Luís Antônio Fajardo. Indicadores Educacionais no Brasil e no mundo: As 

diversas faces da Educação. Curso de especialização em gestão e avaliação da Educação 

públia de Goiás. UFJF. Goiás: Caed, 2012. 



 

 

116 

RIBEIRO Jorge Luiz Lordêlo de Sales. A avaliação como uma política pública: aspectos da 

implementação do SINAES. In: LORDÊLO, Jose Albertino Carvalho; DAZZANI Maria 

Virgínia (Orgs.). Avaliação educacional: desatando e reatando nós. Salvador: EDUFBA, 

2009.  

ROTHEN, José Carlos. O Inep com seus 70 anos: um senhor maduro em constante busca de 

sua identidade. In: MORAES, Jair Santana (Org.); ROTHEN José Carlos et. al. O Inep na 

visão de seus pesquisadores. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2008. 121 p. – (Coleção Inep 70 anos, v. 3) 

SACRISTÁN, J. Gimeno; GOMEZ, A. I Pérez. Avaliação no ensino: compreender e 

transformar o ensino, 4ª edição, Artmed, Porto Alegre, 1998. 

SANT‟ANNA, Ilza Martins. Por que avaliar?: Como avaliar?: Critérios e instrumentos.3ª 

Edição, Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

SCARAMUCCI, Matilde V. R. Efeito retroativo da avaliação no ensino/aprendizagem de 

línguas: o estado da arte. In: Trabalhos em Lingüística Aplicada. Universidade Estadual de 

Campinas. Instituto Estudos da Linguagem – Campinas, SP, 2004.Publicação Semestral. 

SERRANO,P.,S. Modelos o paradigmas de analisis de La realidad: implicaciones 

metodológica. In: ______. Investigación qualitativa: retos e interrogantes. Madrid: La 

Muralla, S.A. 1998. p.15-42. 

SILVA, Janssen Felipe da. Avaliação na Perspectiva Formativa Reguladora: Pressupostos 

teóricos e práticos, 2ª edição, Mediação, Porto Alegre, 2006. 

SILVA, Ricardo Moutinho Rodrigues da. O efeito retroativo do Celpe-Bras na cultura de 

aprender de candidatos ao exame. Dissertação (Mestrado em Linguística) Universidade 

Federal de São Carlos, São Carlos, 2006. 

SILVA, Ricardo Moutinho Rodrigues da. O efeito retroativo do Celpe-Bras na cultura de 

aprender de candidatos ao exame. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São 

Carlos, 2006. São Carlos : UFSCar, 2007. 147 f. 

SKINNER, Burrhus Fredcric,  [1904-1990]. (Tradução João Carlos Todorov, Rodolfo Azzi). 

Ciência e comportamento humano. 1 ed. São Paulo : Martins Fontes, 2003. - (Coleção 

biblioteca universal BOTH, Ivo José. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: a 

filosofia do conhecimento. 1ª Edição, Curitiba, PR: IBPEX, 2007.  

SOARES, Carlos Renato. Sistemas de Avaliações em Larga Escala na Perspectiva 

Histórico-Cultural: o caso do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – 

SIMAVE. 

SOUZA, Lanara Guimarães de. Avaliação de políticas educacionais: contexto e conceitos 

em busca da avaliação pública. In:, LORDÊLO, José Albertino Carvalho; DAZZANI, Maria 

Virgínia (orgs). Avaliação educacional : desatando e reatando nós. Salvador: EDUFBA, 2009. 

STEIN, Maria das Graças. O referencial teórico e histórico da avaliação institucional no 

Brasil pós-constituição de 1998. In: Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior. 

v. 08, nº 04, 2003. Disponível em: 



 

 

117 

<http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php?journal=avaliacao&page=article&op=view&path[]=

1244&path[]=1234> Data de acesso: 20 nov. 2013. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de 

gramática no 1° e 2° graus. São Paulo: Cortez, 2001. 

VAZ, Mariana. Um novo currículo na rede pública de Goiás. Jornal Tribuna do Planalto. 

Goiânia, 2012. Disponível em: 

<http://tribunadoplanalto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14826:u

m-novo-curriculo-na-rede-publica-de-goias&catid=64:comunidades&Itemid=6> Data de 

acesso: 22 mai. 2013. 

VIANNA, Heraldo Marelim. Avaliações nacionais em larga escala:  análises e propostas. 

São Paulo : DPE, 2003. 

WALL, D. ; ALDERSON,  C. J. Examinating washback: the Sri Lankan impact study. In: 

Language Testing. (1993) 

WERLE, Flávia Obino Corrêa. Políticas de avaliação em larga escala na educação básica: do 

controle de resultados à intervenção nos processos de operacionalização do ensino. Ensaio: 

aval.pol.públ.Educ.,  Rio de Janeiro ,  v. 19, n. 73, Dec.  2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40362011000500003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 jun. 2014.  

WERLE, Flávia Obino Corrêa. Políticas de avaliação em larga escala na educação básica: do 

controle de resultados à intervenção nos processos de operacionalização do ensino. Ensaio: 

aval.pol.públ.Educ.,  Rio de Janeiro ,  v. 19, n. 73, Dec.  2011 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40362011000500003&lng=en&nrm=iso>. access 

on  16  July  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362011000500003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



 

 

119 

ANEXO A – DESCRITORES DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA/PROVA BRASIL 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA – Saeb 

LÍNGUA PORTUGUESA - 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICO E SEUS DESCRITORES 

I – PROCEDIMENTOS DE LEITURA 

D1 Localizar informações explícitas em um texto. 

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

D4 Inferir uma informação implícita em um texto. 

D6 Identificar o tema de um texto. 

D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

II – IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO ENUNCIADOR NA 

COMPREENSÃO DO TEXTO 

D5 Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). 

D12 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

III – RELAÇÃO ENTRE TEXTOS 

D20 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratem do 
mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será 

recebido. 

D21 Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 

mesmo tema. 

IV – COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO 

D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto. 

D7 Identificar a tese de um texto. 

D8 Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

D9 Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

D10 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa. 

D11 Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

D15 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, 
etc. 

V – RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO 

D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos. 

D17 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. 

D18 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. 

D19 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

VI – VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

D13 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Fonte: CaED (2008, p.16) - Guia de elaboração de itens – Língua Portuguesa. Juiz de  Fora 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO À RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA EM QUIRINÓPOLIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS SAMAMBAIA 

CURSO DE LETRAS - QUESTIONÁRIO – 2013 

DADOS PESSOAIS 

1. Identificação: ____________________________________________________________ 

2. Sexo: ___________________________ Data de nascimento: _____/____/______ 

3. Cargo: __________________________________ Função: _________________________ 

4. Exerce outra ocupação com o ensino:  (  )  sim     (   ) Não 

5. Caso sim, caracterize-a no espaço abaixo:  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Escolaridade: (  ) Graduação   (  ) Especialização   (   ) Mestrado   (  ) Doutorado 

Área de formação: ___________________________________________________________ 

Tempo de atuação no Ensino: ________________________ 

Tempo de atuação na área atual: ______________________________ 

Natureza da instituição de Ensino em que se formou: 

(  ) Federal                   (  ) Municipal     (   ) Estadual 

Outros cursos de graduação: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questões sobre a avaliação 

1. O que é a Avaliação Diagnóstica e qual seu objetivo? 

2. A proposta dessa avaliação foi feita a partir de que ano? 

3. Quem elabora as provas? 

4. Em que séries as provas são aplicadas e quem as aplica? 
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5. Que parâmetros são observados para a elaboração da prova? 

6. Quais os resultados da prova a nível e Quirinópolis? 

7. O Estado desenvolve ou desenvolveu alguma ação motivada pelos resultados da 

prova? 

 

8. Especifique essas ações e seus objetivos. 

9. A prova é apenas para preparar o aluno para a prova Brasil, ou para preparar o aluno 

para todas as situações que envolvam leitura e escrita? Especifique como. 

10. Sabe-se que a prova é elaborada a partir dos descritores da prova Brasil. Esses 

descritores abordam situações de comunicação de diferentes esferas sociais? De que 

maneira? 

11. Como profissional da educação, você acredita que essa prova e tudo que a envolve 

contribui para o crescimento intelectual dos alunos ou apenas serve para a educação 

em números? Especifique como. 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES SUJEITOS DA 

PESQUISA 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de pós-graduação em Letras e Linguística – nível Mestrado – Estudos linguísticos 

Questionário aplicado aos professores de Língua Portuguesa do 9º Ano das Escolas públicas 

estaduais de Quirinópolis-GO 

 

DADOS PESSOAIS 

Professor(a): ________________________________________________________________ 

1. Sexo: ______ Data de Nascimento: ___/___/___ Estado civil: __________________ 

2. Exerce outra ocupação não relacionada ao ensino? (   ) sim (   ) não  

3. Caso exerça outra ocupação, caracterize-a no espaço abaixo. 

__________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE SUA FORMAÇÃO 

1  Possui curso superior? (  ) não (   ) sim (   ) incompleto 

2. Tipo de graduação:  (   ) Letras (   ) Outra: _______________________ 

Instituição de Ensino em que se formou: __________________________________________ 

Cidade: __________________________________ Estado: ___________________________ 

Natureza da Instituição: (    ) Federal (   ) Municipal 

(   ) Estadual (   ) Particular 

3. Outros cursos de graduação: ________________________________________________ 

(   ) Licenciatura (   ) Bacharelado (   ) Licenciatura/bacharelado 

Instituição de Ensino em que se formou: __________________________________________ 

Cidade: __________________________________ Estado: ___________________________ 

Natureza da Instituição: (    ) Federal (   ) Municipal 

(   ) Estadual (   ) Particular 

4. Cursos de pós-graduação – Especialização e Mestrado 

Nome do curso: __________________________________ Ano de conclusão:_________ 

Instituição de Ensino em que se formou: __________________________________________ 

Cidade: __________________________________ Estado: ___________________________ 

Natureza da Instituição: (    ) Federal (   ) Municipal 

(   ) Estadual (   ) Particular 
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5. Cursos De Atualização 

Nos últimos cinco anos, você fez algum curso de atualização ou aperfeiçoamento relacionado 

diretamente ao ensino de Língua Portuguesa? 

(   ) Sim (   ) Não 

Caso sua resposta tenha sido afirmativa, indique-os: 

Nome do curso Carga 

Horária 

Ano Instituição 

    

    

    

    

DADOS SOBRE SEU TRABALHO 

6. Tempo de atuação como professor(a): _______________ ano(s) 

7. Escola em que atua: 

Nome da Escola Turno(s) C.H. 

Municipal ____________________________________ (   ) M (   ) V. (   ) N.  

Estadual ____________________________________ (   ) M (   ) V. (   ) N.  

Particular ____________________________________ (   ) M (   ) V. (   ) N.  

8. situação funcional: 

Municipal (   ) Contratado (   ) Efetivo 

Estadual (   ) Contratado (   ) Efetivo 

Particular (   ) Contratado (   ) Efetivo 

9. Disciplinas que ministra: 

(   ) Só Português Carga horária semanal 

(   ) Português e outras ______________________________ _______________ 

 ______________________________ _______________ 

 ______________________________ _______________ 

10. Séries em que ministra aulas de Português:  Tempo de atuação 

6º ano ___________ anos 

7º ano ___________ anos 

8º ano ___________ anos 

9º ano ___________ anos 

Ensino Médio ___________ anos 
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Dados sobre a Avaliação Diagnóstica implantada no Estado 

11.Como você vê a Avaliação Diagnóstica? 

 (  ) Um direcionamento para o trabalho do professor 

(   ) Uma forma de monitorar os conteúdos aplicados em sala 

(   ) Um retrato das mudanças que precisam ser feitas no meu trabalho 

(   ) Uma forma de avaliar o que o aluno sabe e intervir nas dificuldades 

(   ) Uma maneira de treinar os alunos para a Prova Brasil e melhorar o Ideb 

(   ) Outros _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

12 .Na sua opinião, quais são os objetivos da Avaliação diagnóstica? 

(   ) Diagnosticar as dificuldades dos alunos 

(   ) Verificar o trabalho do professor bimestre a bimestre e sua evolução 

(   ) Melhorar a aprendizagem dos alunos em habilidades importantes para sua futura vida 

acadêmica 

(   )  Outros _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Como os resultados da Avaliação Diagnóstica influenciam em sua prática pedagógica? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Os resultados são repassados para você de que forma? 

(   ) Gráficos 

(  ) Descritores com mais problemas de acertos 

(   ) Outros __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14. Que ações voltadas para o ensino de Língua Portuguesa você realiza para dar a 

contrapartida aos resultados da Avaliação Diagnóstica? 

 (  ) Trabalho com os descritores mais problemáticos 

(   ) Grupos de estudo e de leitura 
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(   ) Projetos voltados para a leitura, escrita e interpretação 

(   ) Outros __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Existe formação continuada para qualificar os professores no trabalho com novos 

métodos de aprendizagem para suprir as dificuldades diagnosticadas na Avaliação? 

 

(   ) Sim                          (   ) Não 

Caso afirmativo, cite os tipos de cursos ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Você acredita que uma avaliação como essa possa medir o seu trabalho e o nível de 

aprendizagem dos alunos? Explique de que maneira sim, ou não. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO D – ENTREVISTA APLICADA À SEDUC, PROFESSORES E GESTORA DAS 

ESCOLAS PESQUISADAS 

 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de pós-graduação em Letras e Linguística – nível Mestrado – Estudos 

linguísticos 

 

1) Antes de iniciarmos, gostaria que você falasse um pouco sobre sua formação e 

principais funções na tutoria pedagógica da Secretaria Estadual de Educação. 

 

 

2) Em 2011, o então Secretário da Educação, Thiago Peixoto lançou em Goiás o pacto 

pela educação que, pelo que se divulgou, tinha como principal meta melhorar a 

educação no Estado de Goiás. A Avaliação Diagnóstica foi, naquele momento, uma 

das ações propostas pelo pacto.  Como professora da rede pública, analisei as provas e 

percebi que nelas eram avaliadas as mesmas habilidades ou descritores propostos pela 

Prova Brasil. Existe algum motivo para que se use os mesmos descritores da Prova 

Brasil na Avaliação diagnóstica? 

 

3) Como é de se esperar, deve ter toda uma equipe capacitada para a elaboração da 

Avaliação Diagnóstica. Equipe essa que conhece as teorias sobre ensino e sobre as 

disciplinas aplicadas na prova. Por outro lado, percebe-se que há muitos profissionais 

na rede pública com contrato temporário. Isso também é levado em conta na 

elaboração das provas, haja vista, quando se troca o profissional, deve haver toda uma 

capacitação ao novo que toma seu lugar. 

 

4) Em entrevista publicada no portal da Secretaria da Educação de Goiás, o Secretário 

afirmou que a aplicação da Avaliação diagnóstica era devido às pesquisas 

comprovarem o baixo desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. 

Afirmou ainda que essas Avaliações serviriam para dar um panorama geral da 

capacidade cognitiva dos alunos, para depois propor ações. Durante esses três anos de 

Avaliação Diagnóstica, pode-se afirmar que houve avanços nessa capacidade 

cognitiva dos alunos? De que modo se chega a essa conclusão? 

 

5) Considerando os resultados de cada avaliação, em particular, que ações o Estado 

realizou ou tem realizado para atender às dificuldades demonstradas nos resultados da 

Avaliação Diagnóstica? 

 

6) Conforme minhas pesquisas e leituras sobre a Avalição Diagnóstica em Goiás, desde o 

início sempre se afirma que o foco principal é o aluno. Que benefícios esse aluno 

recebe, em se tratando de aprendizagem, a partir dos resultados obtidos na Avaliação? 

 

7) Com um estado tão grande como o nosso, como as ações são monitoradas nas escolas. 

Há pessoas capacitadas para atender às demandas e dúvidas surgidas pelos 
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professores, com relação à metodologias novas, novas propostas de ensino, dentre 

outras ações? 

 

8) Como professora, e também como aluna do mestrado, percebo a grande dificuldade 

que os alunos, em geral, têm com relação à leitura, escrita, interpretação e 

compreensão de textos. Uma avaliação dessa magnitude e elaborada nesses moldes, é 

capaz de Avaliar conhecimentos, por vezes, subjetivos? Caso afirmativo, o senhor 

poderia dar exemplos de como isso ocorre. 

 

9) Diante de tantas ações e capacitações, pode-se afirmar que os objetivos da Avalição 

Diagnóstica estão sendo alcançados? Quais avanços podem ser comprovados, com 

relação ao ensino aprendizagem de Língua Portuguesa? 

 

10) Mesmo estando fora da sala de aula, eu li algumas notícias e analisei as provas, 

percebendo que foram agregados novos conteúdos (ciências da natureza e Redação). 

Qual o objetivo desse acréscimo? Há também ações que atendam essas novas 

habilidades acrescidas à Avaliação? 

 

11) Ao analisar as avaliações, percebi que foram feitas algumas adequações à grade de 

correção das redações. Existe algum motivo para essas mudanças? Vocês tem algum 

respaldo das subsecretarias sobre a correção dessas redações, se os professores 

corrigem sem problemas, se conhecem todos os itens colocados na grade de correção. 

Há capacitação para que os professores se adequem a tal grade? 

 

12) Gostaria que o senhor deixasse aqui algumas palavras que definam os avanços na 

educação, após essa Avaliação. Mesmo com a saída do Secretário, o pacto pela 

educação continuou, isso significa que funcionou realmente? O que mais pode ser 

feito para se melhore o ensino da leitura e da escrita em Goiás, nas escolas da rede 

estadual de ensino. A Avaliação ainda pode sofrer mudanças? Por quê? 
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ANEXO E – DADOS QUANTITATIVOS DAS ESCOLAS PESQUISADAS EM 

RELAÇÃO AO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir dos gráficos fornecidos pelas escolas pesquisadas (2011-2014) 
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D01 42.7 44.8 46.9 41.9 46.5 

D02 41.7 57.9 37.6 57.2 48.9 

D03 62.7 84.6 52.8 58 66.4 

D04 54.7 70 52.4 57 57.4 

D05 63.5 62.3 56.7 60.8 62.2 

D06 65.3 71.5 60.4 73.7 65.5 

D07 38.6 36.8 40.8 32.8 39.6 

D08 31.1 27.6 41.6 34.6 36.6 

D09 36.2 31.3 31.9 29.4 35.9 

D10 60 74.2 54.6 55.7 64.3 

D11 70.6 67.2 58.4 64.7 62.2 

D12 53.9 60 52.5 60.2 64 

D13 46.3 53.7 42.6 45.6 51.2 

D14 44.2 33.8 45.6 36.8 39.4 

D15 47.1 47.3 44.8 52.8 49.9 

D16 65.8 65.3 62.4 65.5 62.1 

D17 68 64 69.9 79.6 66 

D18 59.9 60 61.9 50.6 58.4 

D19 33.2 38.3 33 35.2 34.4 

D20 54.7 37.2 56.7 48.8 53.8 

D21 41.5 41.1 52.3 26.3 42 
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ANEXO F – MÉDIA DAS ESCOLAS PESQUISADAS POR DESCRITORES 
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D01 

2011 3º 21,3 14,3 31,3 29,4 24 

2012 3º 79,2 83,1 83,1 76 80,3 

2013 1º 27,6 37,1 26,5 20,5 27,9 

D02 

2011 3º 43 82,9 40,8 44 52,6 

2012 1º 69,4 73,7 55,2 42,4 60,1 

2013 1º 12,7 17,1 16,8 85,3 32,9 

D03 

2011 2º 34,2 52,8 23,9 32,1 35,7 

2011 3º 74,6 100 69,3 68,3 78,0 

2012 1º 87 100 45,3 94,1 81,6 

2013 3º 55,3 85,7 72,7 37,6 62,8 

D04 

2011 2º 32,3 55,4 39,7 46,9 43,5 

2011 3º 50,3 65,7 47,9 58,6 55,6 

2012 1º 60,6 55,3 47,8 27,7 47,8 

2013 1º 61 100 57,7 66,1 71,2 

2013 2º 86,5 71,4 68,7 78,5 76,2 

2013 3º 37,9 74,3 52,8 64,7 57,4 

D05 

2011 2º 68,8 100 53,5 46,9 67,3 

2011 3º 74,6 82,9 85,9 78 80,3 

2012 1º 29,8 10,6 10,5 40 22,7 

2013 2º 81 55,8 76,9 78,5 73 

D06 

2011 2º 48,5 52,3 51,5 57,5 52,4 

2011 3º 72,1 100 78,8 90,1 85,2 

2012 1º 76 73,7 40,3 76,9 66,7 

2013 1º 64,7 60 71,2 70,5 66,6 

D07 

2011 2º 28,2 35,4 19,9 19,5 25,7 

2011 3º 43 65,7 57,4 48,9 53,7 

2012 3º 24,2 17,6 31,8 38 27,9 

2013 2º 57,3 42,8 62,2 47,5 52,4 

2013 3º 40,3 22,9 32,9 10,4 26,6 
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Continuação 
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D08 

2011 3º 52,7 48,6 52,7 68,3 55,5 

2012 3º 15,3 24,9 27,9 ------ 22,7 

2013 2º 33,5 14,2 60,6 41 37,325 

2013 3º 22,9 22,9 25,4 29,4 25,15 

D09 
2011 2º 42,4 62,7 39,7 34,3 44,7 

2011 3º 30,1 ------ 24,2 24,6 26,3 

D10 

2011 2º 50,5 72,7 47,5 63,9 58,6 

2011 3º 89,1 100 83,5 85,3 89,4 

2012 1º 43 50,1 32,9 17,9 35,9 

D11 

2011 3º 72,1 100 69,3 85,3 81,6 

2012 3º 77 58,9 53,5 68 64,3 

2013 3º 62,7 42,8 52,4 41 49,7 

D12 

2011 3º 89,1 100 78,8 85,3 88,3 

2012 1º 36 100 52,7 86,7 68,8 

2013 1º 62,9 17,1 45,9 31,4 39,3 

2013 3º 27,9 22,9 32,9 37,6 30,3 

D13 

2011 2º 20,4 45,3 33,7 15,2 28,6 

2011 3º 38,1 48,6 29 19,7 33,8 

2012 1º 58,4 68,5 35,5 64,6 56,7 

2012 3º 61,3 66,1 59,4 84 67,7 

2013 1º 53,6 40 55,6 44,8 48,5 

D14 

2011 3º 64,9 82,9 69,3 63,4 70,1 

2012 3º 46,2 49,1 47,6 46 47,2 

2013 1º 18,3 ------ 22,6 9,7 16,8 

2013 2º 46,3 14,2 55,7 41 39,3 

2013 3º 45,3 22,9 32,9 24 31,2 

D15 

2011 2º 28,9 18 41,6 34,3 30,7 

2011 3º 52,7 100 57,4 73,1 70,8 

2012 3º 66 58,9 65,3 84 68,5 

2013 1º 62,9 60 42 48,8 53,4 

2013 3º 25,4 ------ 18 24 22,4 
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Continuação 
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D16 

2011 3º 60 65,7 47,9 73,1 61,6 

2012 1º 65 68,5 47,8 47,4 57,175 

2013 2º 48,1 27,2 54,1 52,4 45,45 

2013 3º 90,1 100 100 89,1 94,8 

D17 

2011 2º 76,9 90,1 79,1 63,9 77,5 

2011 3º 30,9 34,3 36,1 39,1 35,1 

2012 1º 78,2 47,4 35,5 69,5 57,6 

2013 2º 86,5 100 68,7 62,2 79,3 

2013 3º 67,7 48,6 60,2 83,7 65, 

D18 
2011 3º 40,6 48,6 50,3 44 45,8 

2013 2º 79,2 71,4 73,6 57,3 70,3 

D19 

2011 2º 30,2 35,4 37,7 21,6 31,2 

2011 3º 13,9 48,6 14,7 19,7 24,2 

2012 3º 33 7,9 17,1 46 26 

2013 1º 23,9 ------ 20,7 27,1 23,9 

2013 3º 65,2 100 75,1 62 75,5 

D20 

2011 3º 40,6 31,4 31,3 29,4 33,1 

2012 3º 79,2 66,1 75,2 76 74,1 

2013 2º 44,5 14,2 63,8 41 40,8 

D21 

2011 3º 47,9 34,3 45,6 48,9 44,1 

2012 3º 52,8 49,1 71,3 21 48,5 

2013 1º 23,9 40 40,1 9,7 28,4 

Fonte: Elaborado a partir dos gráficos fornecidos pelas escolas pesquisadas (2011-2014) 
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APÊNDICE A – PROPOSTA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA DA SEDUC PARA AS 

ESCOLAS PESQUISADAS 

Proposta de Avaliação Formativa 

A Avaliação Formativa é um o processo que deve ser realizado continuamente, com 

o objetivo de garantir o acompanhamento das aprendizagens do aluno, uma vez que trata-se 

de um direito subjetivo do aluno garantido em âmbito nacional, pela LDB 9390/96, em seu 

artigo nº 24, em âmbito estadual, pela Resolução nº 5/2012 do Conselho Estadual de 

Educação de Goiás.  

Tais documentos versam sobre a pertinência de um processo avaliativo que seja 

contínuo e cumulativo, privilegiando os fatores qualitativos sobre os quantitativos, com o 

objetivo de acompanhar o desenvolvimento dos educandos. Portanto, para avaliar 

continuamente, o educador precisa adotar instrumentos avaliativos diversificados, a fim de 

atender diversas habilidades dos educandos. Lembrando que cada instrumento avaliativo ou 

cada avaliação realizada em que o aluno não tenha obtido um desempenho satisfatório, faz-se 

necessário adotar instrumentos substitutivos para que a avaliação não recaia na 

punição, mas que o aluno tenha a oportunidade de rever o que foi ensinado, de ter uma 

nova oportunidade de ser avaliado e, consequentemente, recuperar a nota do 

instrumento aplicado. Não se trata apenas de substituir instrumentos, mas de, no 

transcurso do bimestre, realizar instrumentos diversificados que deem ao aluno 

oportunidade de se apropriar do conhecimento. 

Em conformidade com as legislações e a Proposta de Avaliação Formativa da SEDUC, 

elaboramos este regulamento, visando normatizar o Processo Avaliativo para evitar 

discrepância entre uma unidade escolar e outra.  

A legislação deixa bem clara a necessidade de avaliar o aluno, analisando seus aspectos 

qualitativos e quantitativos. O professor deverá usar vários instrumentos sistematizados para 

identificar falha no desempenho do aluno, a fim de proceder a recuperação imediata. Esta 

recuperação deve acontecer ao final de cada unidade trabalhada.  

Com efeito, a avaliação direcionada para identificar o conhecimento apreendido 

necessita pautar em diversos tipos de instrumentos, tais como: prova, seminários, debates, 

exposições etc.. É pertinente superar critérios que não servem de parâmetro para avaliar os 

aspectos cognitivos como, por exemplo: assiduidade, participação e/ou contar vistos. 

O processo avaliativo não se restringe apenas numa atividade verificadora, mas 

também preventiva.  Nesse sentido, a avaliação como ato preventivo implica em tomar 
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medidas antecipadas para que o resultado esperado e o sucesso do aluno sejam alcançados. 

Para isso, alguns fatores precisam ser levados em consideração, tais como: 

a) Projeto de Estudo: o professor da disciplina ou série e o coordenador 

pedagógico deverão criar um plano de estudo para aqueles alunos que apresentarem 

dificuldades de aprendizagem. Devem fazer parte do Projeto de Estudo, conteúdos 

significativos e atividades como: aula de reforço, plantão de dúvidas e formação de 

hábitos de estudos, dentre outros, que possam possibilitar o desenvolvimento de 

competências e habilidades básicas; 

b) Atividades diversificadas: são atividades em que o professor poderá 

desenvolver, ao longo do ano, ações que possam contribuir na construção do 

conhecimento do aluno. Dentre as atividades diversificadas pode-se citar: aula de 

campo, intercâmbio cultural, pesquisa científica, oficina de leitura, desenvolvimento 

de projetos científicos e outros. Ao se desenvolver essas atividades, o professor da 

disciplina ou série, juntamente ao coordenador pedagógico, poderá trabalhar com 

registros diversos, de modo individual ou em grupo, constando os rendimentos e as 

dificuldades dos alunos diante de cada conteúdo trabalhado. As informações ou 

registros sobre o desempenho desse aluno devem ser revistas sempre que for 

necessário, ao longo de todo o período letivo; 

c) Monitores: o professor poderá contar com o apoio de alunos que tenham 

um bom rendimento escolar para auxiliá-lo junto àqueles com menor desempenho. 

Caso a escola possa contar com estagiários, poderá ser feito um horário especial para o 

atendimento dos alunos com dificuldades, de modo que o planejamento para a aula de 

recuperação possa ser orientado pelo professor da disciplina ou série e o Coordenador 

Pedagógico; 

d) Revisão de Provas: o professor poderá optar por corrigir a avaliação feita 

junto com os alunos. Nessa oportunidade, estará proporcionando um „feedback‟ dos 

conteúdos e dos objetivos trabalhados, constituindo-se importante estratégia de 

recuperação dos alunos.  

Os instrumentos avaliativos possuem objetivos específicos e critérios diversos. Desse 

modo, para se atender a uma diversidade de sujeitos, deve-se implementar a maior variedade 

possível de instrumentos. Segue uma lista com os instrumentos  avaliativos mais comuns e 

seus respectivos objetivos:  

• Prova objetiva: série de perguntas diretas para respostas curtas, com apenas 

uma solução possível. 
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Objetivo: avaliar o quanto o educando apreendeu sobre dados singulares e 

específicos do conteúdo.  

• Prova dissertativa: série de perguntas que exigem capacidade de 

estabelecer  relações, resumos, análises e julgamentos.  

Objetivo: verificar a capacidade de analisar o problema central, formular 

ideias e redigi-las.  

• Seminário e exposições: exposição oral para um público, utilizando a fala e 

materiais de apoio próprios ao tema.  

Objetivo: identificar os conhecimentos apreendidos, a capacidade de síntese, 

a habilidade de uso da linguagem oral e a metodologia da exposição.  

• Debates: afere o conhecimento a partir da argumentação.  

Objetivo: identificar os conhecimentos apreendidos, a capacidade de síntese, 

a habilidade de uso da linguagem oral, as estratégias de convencimento e o respeito à 

diversidade de opiniões.  

• Autoavaliação: análise oral ou escrita que o aluno faz do próprio processo 

de aprendizagem.  

Objetivo: fazer o aluno adquirir a capacidade de analisar o que aprendeu e os 

motivos de aprendizagens insatisfatórias. 

 O estudante ao longo de cada bimestre, poderá ser avaliado por cinco instrumentos 

nas disciplinas com maior carga horária. E nas disciplinas com uma aula semanal, a escola 

poderá adotar três instrumentos, sendo que sua opção jamais poderá ser inferior a três 

instrumentos, assegurando a diversidade avaliativa. Neste sentido, propomos o seguinte: 

 para o qualitativo, devem ser criados os critérios e registrados na Projeto Político 

Pedagógico da Unidade Escolar, com o valor de 0 a 10,0 (sugerimos alguns ao final da 

proposta);  

 os outros quatro instrumentos terão também o valor 0 a 10.0; os instrumentos serão de 

livre escolha das UEs, dependendo da realidade de cada uma. 

Ex: 

 Instrumento 1: avaliação escrita (prova, teste, simulado); 

 Instrumento 2: produção oral (seminário, trabalho em grupo, debates, etc.); 

 Instrumento 3: projetos (trabalho de grupo, feiras, datas comemorativas, etc.); 

 Instrumento 4: produção escrita (redação, relatório, entrevista); 
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Para obter a média, somam-se os quatro instrumentos e os divide por 4, 

posteriormente soma-se a média do qualitativo com o quantitativo e divide por 2, assim o 

aluno terá a sua média bimestral. 

Ex: o aluno obteve no instrumento 1 - nota 7.0,  

no instrumento 2- nota 6.0  

no instrumento 3- nota 7.0   

no instrumento 4- nota 6.0 

Somando-se os quatro instrumentos obteve 260 : 4 = 6.5. Supondo que o aluno 

tenha obtido a média 68 no qualitativo, então: 65 + 68 = 133 : 2 = 6.6. A média bimestral do 

aluno será 66. 

ATIVIDADE EXTRA: Caso a Unidade Escolar trabalhe com atividades que 

adicione pontos extras à nota final. Ex: Avaliação Diagnóstica, Projetos, participação em 

eventos (com presença de alunos). No máximo até dois pontos por disciplina. 

Obs. A média poderá ser somada ou dividida. 

Em relação à nota de avaliação substitutiva, é importante informar que ela não 

anula a nota anterior, prevalecendo assim a nota maior.  

CRITÉRIOS DOS ASPECTOS QUALITATIVOS COMENTADOS: 

 Capacidade de compreender e adquirir conceitos 

Objetivo: verificar se o estudante compreende e adquire novos conceitos, 

sendo capaz de demonstrar esta aquisição nas atividades propostas. 

 Capacidade de problematizar situações concretas; 

Objetivo: Observar se o estudante é capaz de utilizar os conhecimentos 

adquiridos em situações concretas, problematizando-os e contextualizando.  

 Capacidade de aplicar os conhecimentos a novas situações; 

Objetivo: verificar se o estudante consegue aplicar os conhecimentos em 

outras situações.  

 Relacionamento intra e interpessoal; 

Objetivo: observar se é capaz de conviver de forma harmoniosa consigo e 

com os colegas. 

 Desenvolvimento da oralidade e comunicação; 
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Objetivo: verificar se é capaz de se expressar, compreendendo e se 

fazendo compreender. 

 Desenvolvimento da leitura  

 Objetivo: verificar se é capaz de ir além da decodificação, demonstrando por 

meio da utilização das estratégias de leitura (fluência, compreensão, extrair 

informações implícitas e explícitas no texto e etc.); 

 Capacidade de pesquisar informações em outras fontes; 

Objetivo: identificar se o estudante pesquisa em outras fontes além do 

livro didático. 

 Capacidade de produzir textos com diferentes objetivos; 

Objetivo: averiguar se o estudante consegue produzir textos 

diversificados, atendendo os objetivos propostos de cada característica textual. 

 Capacidade de aplicar regras básicas de funcionamento da língua (oralidade e 

escrita); 

Objetivo: identificar por meio de correções textuais e observação da 

oralidade, se o estudante aplica de forma adequada a língua padrão. 

 Capacidade de resolução de problemas do dia a dia; 

Objetivo: verificar se o estudante é capaz de utilizar os conhecimentos 

teóricos e práticos no seu dia a dia. 

 Capacidade de dominar cálculo mental e operações; 

Objetivo: identificar mediante resolução de exercícios e avaliações 

quantitativas se o estudante é capaz de fazer o cálculo mental e resolver operações 

matemáticas. 

 Capacidade de produzir e criar trabalhos plásticos; 

Objetivo: averiguar se o estudante se expressa artisticamente, fazendo uso 

da criatividade, originalidade e utiliza a concepção estética em suas produções. 

 Conhecimento de formas diversas (figuras geométricas, imagens, signos e 

símbolos); 
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Objetivo: verificar se o estudante consegue compreender os conceitos e 

identificar as formas de cada figura, imagens, signos ou símbolos. 

 Compreensão de gestos, sons, movimentos e ritmos; 

Objetivo: observar se o estudante é capaz de compreender gestos, sons, 

movimentos e ritmos, reconhecendo o seu significado e utilização em cada 

contexto. 

 Domínio progressivo da expressividade do corpo e da voz; 

Objetivo: verificar se o estudante é capaz de expressar conhecimentos por 

meio do corpo e da voz. 

 Cooperação com os colegas, procurando cumprir as regras; 

Objetivo: verificar se existem cooperação e cumprimento de regras de boa 

convivência por parte dos estudantes com relação aos colegas, professores e toda 

comunidade escolar. 

 Envolvimento em atividades, eventos, concursos e projetos, desenvolvendo as 

habilidades básicas; 

Objetivo: identificar se o estudante participa das atividades desenvolvidas 

pela escola de forma próativa e voluntária; 

 Capacidade de modificar atitudes e comportamentos; 

Objetivo: identificar se o estudante modifica atitudes e imposturas com o 

intuito de melhorar seu relacionamento humano e desempenho educacional; 

 Capacidade de selecionar, organizar e utilizar informações nas diferentes áreas 

do saber. 

Objetivo: verificar se o estudante é capaz de selecionar, organizar e 

utilizar as informações adquiridas nas diferentes áreas do saber. 

 

 




