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RESUMO 

 

Trâmites legais como a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e 

o Plano Nacional de Educação estimulam a criação de sistema de monitoramento da educação 

em estados e municípios. Quais seriam então os efeitos da adoção dessas sistemáticas por 

parte dos municípios? Tais monitoramentos contribuem para a aprendizagem de alunos em 

anos iniciais do Ensino Fundamental? Esta pesquisa buscou responder a questões como essas. 

Para tanto, focou vivências de sistemas de avaliação externa, mais especificamente aquelas 

pertinentes ao Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de Jericoacoara, no 

Ceará. Os objetivos deste trabalho consistiram em avaliar o papel desempenhado pelo referido 

Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em face do processo de ensino-aprendizagem em 

Língua Portuguesa e em Matemática dos alunos do 2º ano dos anos iniciais nas escolas do 

município de Jijoca de Jericoacoara. Como suporte teórico, embasou-se na perspectiva de 

uma avaliação formativa, de Scriven (1981), e em autores como Luckesi (2011), Pavão 

(1998), Werle (2010), Vianna (1989, 2000, 2005), dentre outros, que abordam a temática da 

avaliação educacional. A pesquisa foi prioritariamente de natureza qualitativa, utilizando-se 

de estatísticas descritivas, entrevistas, questionários semiestruturados, análise documental e 

observações. A corrente filosófica fenomenológica heideggeriana foi utilizada como suporte 

teórico na metodologia durante a análise e discussão dos resultados. As informações obtidas 

permitiram concluir que o Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de 

Jericoacoara realiza um trabalho de acompanhamento da educação, contribuindo 

positivamente para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem no município. 

  

Palavras-chave: Avaliação Educacional. Sistemáticas de Avaliação. Sistema de Avaliação do 

Ensino Municipal em Jijoca de Jericoacoara. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Legal procedures such as the new law of Guidelines and Bases for National Education (Law 

9.394/96) and the National Education Plan stimulate the creation of educational monitoring 

system in States and municipalities. What would be the effects of adopting this evaluation 

system by the municipalities? Such monitoring contributes to the learning of students in early 

grades of elementary school? This research sought to answer questions like these. To this 

purpose, the study has focused on experiences of external evaluation systems, in particular 

those relevant to the Educational Evaluation System of the municipality in Jijoca de 

Jericoacoara, in Ceará. The objectives of this study were to evaluate the role palyed by the 

Educational Evaluation System of the municipality in the face of the teaching-learning 

process in Portuguese language and Mathematics of the students of 2nd year of the early 

grades in schools of the municipality of Jijoca de Jericoacoara. The theoretical support 

consisted on the formative assessment perspective, of Scriven (1981), and authors such as 

Luckesi (2011), Pavão (1998), Werle (2010), Vianna (1989, 2000, 2005), among others that 

approach the theme of educational evaluation. The research was qualitative, using descriptive 

statistics, interviews, semi-structured questionnaires, document analysis and observations. We 

used Heidegger's phenomenological philosophical current as theoretical support in the 

methodology during the analysis and discussion of the results. The information obtained 

allowed to conclude that the Education Evaluation System of the municipality in Jijoca de 

Jericoacoara performs a follow-up work of education, and it contributes positively to the 

enrichment of the teaching-learning process in the municipality. 

 

Keywords: Educational Assessment. Evaluation System. Education Evaluation System of the 

municipality in Jijoca de Jericoacoara. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O compromisso da escola é prioritariamente com o desenvolvimento social e com 

a produção do conhecimento, na perspectiva da formação da cidadania de seus sujeitos. 

Formar cidadãos autônomos, críticos, éticos e que saibam utilizar-se dos conhecimentos 

adquiridos na escola em diferentes situações no meio social constitui seu principal dever. A 

escola, devido à sua atual democratização, passou a ser mais vista, mais cobrada quanto ao 

nível do ensino que está sendo ofertado. Tal universalização também acarretou a percepção de 

que só a garantia do acesso não é suficiente, que se faz necessário primar por sua qualidade. 

Conforme Luckesi (2011), o mínimo que essa democratização poderia garantir 

seria promover a todos condições de ingressarem no processo de escolarização de modo a 

adquirirem conhecimentos para que possam usufruir, de forma mais digna, dos bens dessa 

sociedade. Para tanto, o autor reconhece como essenciais o acesso universal ao ensino e a 

permanência do educando na escola, com condições de terminar a escolaridade. Desse modo, 

além do acesso, seria necessário garantir que os discentes, ao ingressarem, tenham condições 

de permanecerem na escola e concluírem um nível de escolaridade que seja significativo.  

Ao abordar essa questão, Vianna (2005, p. 95) afirma que: “[...] A universalização 

da educação precisa ser considerada em estudos avaliativos, sobretudo em países de contrastes 

violentos como o Brasil”, pois a problemática social dificulta o acesso e a permanência das 

crianças na escola, fazendo que, com isso, cedo ingressem no mundo do trabalho.  

A esse respeito, avanços já foram dados, como a existência de trâmites legais, 

dentre eles, a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 208, garante por parte do 

Estado o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito; a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Todas buscam 

garantir que os direitos das crianças e jovens sejam assegurados. A título de exemplo, tem-se 

o artigo 4º da LDB, que estabelece como dever do Estado a garantia da educação escolar 

pública, de forma obrigatória e gratuita, aos indivíduos de quatro a 17 anos de idade.  

 Nesse sentido, em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), evidenciou-se que, nos anos de 2004 a 2014, a taxa de frequência à escola 

de crianças e adolescentes na faixa etária de três a 17 anos de idade vem crescendo, conforme 

expresso a seguir (BRASIL, 2015).  
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Gráfico 1 – Frequência bruta a estabelecimento de ensino por grupos de idade 

 
Fonte: Brasil (2015).  

  

 Observa-se, portanto, crescimento ao longo desses anos em todos os grupos de 

idade retratados. Isso, por sua vez, denota esforços das políticas públicas e trâmites legais em 

garantir o direito à educação desses sujeitos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): “A ampliação do acesso à escola ocorrida nos 

últimos dez anos também fez com que fosse reduzida a distância existente entre os percentuais 

de acesso das populações residentes em áreas urbanas e rurais do Brasil” (BRASIL, 2015,         

p. 44). As novas políticas educacionais promoveram, então, um maior acesso e permanência na 

escola de crianças e jovens localizados em zonas rurais e em áreas de vulnerabilidade social.  

Conforme Coutinho (2012, p. 19), isso se deu porque, após a década de 1980, no país, 

“[...] houve um grande crescimento populacional e também avanço e aceleração do processo de 

urbanização. Esses fenômenos sociais demandaram do Estado a expansão dos serviços oferecidos 

à população, em especial, a ampliação do acesso à educação pública”. O gráfico a seguir expõe 

um comparativo entre os alunos na faixa etária de seis a 14 anos da zona urbana e rural que 

frequentavam a escola nos períodos de 2004 a 2013, em que se evidencia essa situação. 

   

Gráfico 2 – Percentual da população de seis a 14 anos que frequentava a escola por localização de residência 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2015). 
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Ao mesmo tempo, houve também uma redução no abandono escolar, conforme 

exposto nos dados que seguem.  

 
Tabela 1 – Taxa de abandono escolar no Ensino Fundamental de 

crianças de oito e nove anos 

Taxa de abandono escolar 

Período Total 

2007 4,8 

2008 4,4 

2009 3,7 

2010 3,1 

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 2007-2010.  

  

Segundo esclarecimentos do IBGE, na categoria rendimento escolar, considera-se 

o aluno aprovado ou reprovado; na categoria movimento escolar, o discente transferido de 

uma escola e admitido em outra; e, por fim, na categoria abandono escolar, o estudante que 

deixou de frequentar a escola (afastado por abandono). Os dados representam, então, o 

percentual de alunos matriculados no Ensino Fundamental que se evadiram da escola entre os 

anos de 2007 a 2010. Embora se perceba uma redução considerável no percentual de 

abandono escolar, de 4,8 em 2007 para 3,1 em 2010, esses dados ainda são preocupantes, pois 

revelam a existência de milhares de discentes que, por algum motivo, não tiveram condições 

de continuar com seu processo educacional.  

Nesse sentido, a LDB n. 9.394/96, juntamente com o ECA, vem agindo para 

garantir o direito à educação das crianças e jovens no país. Conforme a LDB, o poder público 

tem por obrigação zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola dos alunos 

dos quatro aos 17 anos de idade.  

Ao passo que lhes é assegurada educação básica e gratuita, também lhes é 

imposta a obrigatoriedade de estudar. Em seu artigo 12, a referida lei estabelece que os 

sistemas de ensino terão a incumbência de notificar aos responsáveis legais sobre a 

frequência e rendimento dos alunos. Caso ocorra percentual de faltas acima de 50%, as 

instituições de ensino devem informar a situação desses estudantes ao Conselho Tutelar do 

município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério 

Público, a fim de que sejam vistas as situações dos discentes, para que, juntamente com a 

família e com a escola, sejam pensadas alternativas para evitar sua possível evasão.  

Em pesquisa divulgada pelo Inep, Indicadores Educacionais da Educação Básica 

em 2014, os indicadores educacionais retratam a situação de aprovação, reprovação e 
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abandono dos alunos do Ensino Fundamental de nove anos. Os dados referentes a 2014 

trazem um comparativo entre a situação dos educandos da rede pública e da particular, 

pertencentes à zona urbana ou rural, conforme expressos na tabela a seguir. 

 
Tabela 2 – Taxas de rendimento do Ensino Fundamental (EF)  

Ano Abrangência Rede Localização 
Aprovação 

EF 

Reprovação 

EF 

Total 

Abandono EF 

2014 Brasil Total Total 89,2 8,6 2,2 

2014 Brasil Pública Total 87,8 9,6 2,6 

2014 Brasil Particular Total 96,6 3,2 0,2 

2014 Brasil Municipal Total 88 9,5 2,5 

2014 Brasil Federal Total 92,1 7,8 0,1 

2014 Brasil Estadual Total 87,5 9,8 2,7 

2014 Brasil Total Rural 86,4 10,2 3,4 

2014 Brasil Pública Rural 86,3 10,2 3,5 

2014 Brasil Particular Rural 94 5,3 0,7 

2014 Brasil Municipal Rural 86,2 10,4 3,4 

2014 Brasil Federal Rural 96,3 3,7 0 

2014 Brasil Estadual Rural 87,5 9,1 3,4 

2014 Brasil Total Urbana 89,7 8,4 1,9 

2014 Brasil Pública Urbana 88,1 9,5 2,4 

2014 Brasil Particular Urbana 96,6 3,2 0,2 

2014 Brasil Municipal Urbana 88,5 9,3 2,2 

2014 Brasil Federal Urbana 92,1 7,8 0,1 

2014 Brasil Estadual Urbana 87,5 9,8 2,7 

 Fonte: Brasil (2014c). 

 

As informações oriundas dessa pesquisa evidenciam que a taxa de abandono 

escolar no sistema público de ensino vem caindo se comparada ao que foi evidenciado em 

anos anteriores (ver tabela 1). Por outro lado, essas taxas são altas se comparadas ao sistema 

particular. Em se tratando dessa comparação entre os sistemas de ensino, as taxas de 

reprovação na rede pública (9,6) são bem maiores que na particular (3,2). Constata-se, então, 

que o país precisa evoluir muito nesse sentido para que realmente se obtenha igualdade de 

direitos na educação. 

Para Luckesi (2011, p. 99), “[...] tanto a questão da permanência quanto a questão 

da terminalidade têm implicações sérias e graves contra a democratização do ensino [...]”. O 

autor afirma que, além dos alunos que abandonam a escola, há ainda os que não permanecem 

o tempo suficiente para terminarem as etapas necessárias. Haveria, então, na visão do referido 

teórico, um outro fator a interferir nesse processo de democratização, que seria a questão da 

qualidade do ensino. Retomando a legislação vigente, existe uma preocupação do Estado em 

assegurar esse requisito, conforme estipulado no artigo 4º, inciso IX, da LDB n. 9.394/96, que 

versa sobre a garantia de “[...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 
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variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento” 

(BRASIL, 2014a, p. 11).  

Ao passo que a LDB impõe ao Estado primar por padrões de qualidade, ela 

estabelece também, como incumbências da União, “[...] assegurar processo nacional de 

avaliação do rendimento escolar no Ensino Fundamental, Médio e Superior, em colaboração 

com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade 

do ensino” (BRASIL, 2014a, p. 13). Assim, um dos recursos auxiliares na busca dessa 

qualidade vem se constituindo na implantação de sistemáticas de avaliação em larga escala. 

Os resultados advindos de tais sistemáticas contribuem no direcionamento de políticas 

públicas educacionais.  

 

1.1 Justificativa da pesquisa 

 

Pensar em avaliações com essas finalidades é algo novo na história do país. “As 

discussões iniciais sobre a importância de se implantar um sistema de avaliação em larga 

escala, no Brasil, aconteceram no período entre 1985 e 1986” (BRASIL, 2011, p. 9). Na 

época, existia o Projeto de Educação Básica para o Nordeste Brasileiro (Edurural), um 

programa financiado com recursos do Banco Mundial e voltado a escolas rurais do Nordeste. 

Objetivando ter um instrumento que pudesse medir sua eficácia, foram aplicadas avaliações 

entre os alunos beneficiados com o programa e os não beneficiados.  

Essa experiência contribuiu para que o Ministério da Educação (MEC) instituísse 

em 1988 o Sistema de Avaliação da Educação Primária (Saep). Esse sistema, por sua vez, 

sofreu alterações com a Constituição de 1988 e passou a chamar-se Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb). Por meio do Saeb, o MEC objetivou fornecer subsídios para 

formulação, reformulação e monitoramento de políticas públicas com o intuito de melhorar o 

nível do ensino brasileiro. Em pesquisa intitulada A avaliação externa como instrumento da 

gestão educacional nos estados, organizada por Brooke, Cunha e Faleiros (2011, p. 22), é 

ressaltada a importância do Saeb como a base para a criação de todos os sistemas estaduais de 

avaliação existentes no Brasil, haja vista que:  

  
Pela criação do precedente e pela aprendizagem técnica oferecida pelo Saeb, o 

Governo Federal exerceu uma influência forte na criação dos sistemas estaduais. 

Quando o Banco Mundial ofereceu financiamento para as reformas educacionais de 

estados como Paraná, Minas Gerais e Ceará, na década de 1990, já havia o exemplo 

de um sistema de avaliação em funcionamento, mesmo só amostral, e alguma 

confiança por parte dos estados que seria possível reproduzir a experiência do Inep 

em nível estadual. 
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Vale salientar que, no início da década de 1990, “[...] a avaliação educacional já 

ganhava relevância como política do Estado em todo o mundo, principalmente a partir da 

conferência de Jomtien, Tailândia, coordenada pela Unesco” (HORTA NETO, 2007, p. 8). 

Posteriormente, o Brasil assumiu o compromisso de elaborar o Plano Nacional de Educação 

para Todos, um plano em que a avaliação educacional é tida como um dos recursos para 

melhorar a qualidade do ensino que é ofertado nas escolas.  

Nessa perspectiva, estados brasileiros como Ceará, Minas Gerais e São Paulo se 

destacam por serem pioneiros no país ao pensarem a avaliação educacional como indutora 

de melhorias. No início da década de 1990, Ceará e Minas Gerais organizaram seus 

próprios sistemas locais e regionais de avaliação das aprendizagens. Por meio deles, 

buscava-se averiguar o que os alunos estavam aprendendo, ou o que deveriam ter 

aprendido, em relação aos conteúdos e habilidades básicas estabelecidos no currículo. 

Posteriormente, outros estados também passaram a criar sistemáticas de avaliação de sua 

rede. Castro (2007) defende que o desenvolvimento desses sistemas, em articulação com o 

sistema nacional, representa uma série de vantagens, dentre eles: uma investigação mais 

aprofundada sobre a realidade vivenciada, a obtenção dos resultados por escola e a coleta 

de informações de interesse do gestor da rede. 

Como afirma Werle (2010, p. 34), o monitoramento dos sistemas de ensino é um 

fenômeno mundial, em que: 

 
As diferentes modalidades de avaliação em larga escala praticadas no sistema 

educacional brasileiro acompanham um discurso de ênfase na qualidade (pressão por 

informações, entender o problema e orientar soluções), políticas de descentralização 

(redefinição do papel do Estado e do poder central; reorientação do financiamento e da 

alocação de recursos), avaliação de produto, resultados e um discurso de atendimento à 

pressão social (tornar público o desempenho dos sistemas escolares, transparência). 

  

Vianna (2005, p. 64) relembra que, já em 1992, começaram a surgir no país 

iniciativas das Secretarias Estaduais da Educação para promover a avaliação de seus sistemas 

de ensino: “A ação foi iniciada em 1992 por Minas Gerais, seguida quase simultaneamente 

por São Paulo, e vem se ampliando com a sua prática em certos Estados, como o Ceará e o 

Espírito Santo [...]”. Essas ações atuam em consonância com as imposições da Lei n. 9.394/96 

em face das incumbências da União de coletar, analisar e disseminar informações sobre a 

educação, como versa o artigo 9º, inciso V, da referida lei.  

Um dos princípios sob o qual o ensino deverá ser ministrado, de acordo com o 

artigo 3º, inciso IX, da Lei n. 9.394/96, é o da garantia de padrão de qualidade. As avaliações 
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passaram, assim, a ser encaradas como um dos principais meios para a obtenção de tais padrões, 

uma vez que poderiam nortear as políticas públicas na área da educação. “A caracterização das 

ações governamentais estabelece o campo da avaliação educacional como estratégia assumida, a 

fim de estabelecer uma medida padrão da qualidade da educação oferecida pelas escolas em 

todo o território nacional” (SANTOS; GIMENES; MARIANO, 2013, p. 43). 

Nesse sentido, no estado do Ceará, tem-se o Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação Básica do Ceará (Spaece), que vem sendo implantado desde 1992 e possui três 

focos: Avaliação da Alfabetização (2º ano); Avaliação do Ensino Fundamental (5º e 9º anos) e 

Avaliação do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries). Tal metodologia de avaliação, quanto ao 

desempenho acadêmico, enfatiza as competências e habilidades em Língua Portuguesa e em 

Matemática, consideradas como alicerces das demais disciplinas.  

Essa avaliação, realizada de forma censitária e universal, abrange as escolas 

estaduais e municipais, com itens pautados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Também são aplicados questionários contextuais investigando dados socioeconômicos e 

hábitos de estudos dos alunos, bem como perfil e prática dos professores e gestores.  

Por outro lado, em âmbito federal, a Educação Básica é avaliada por intermédio 

da Prova Brasil, que contempla discentes de 2º, 5º e 9º anos da rede pública de ensino. 

Atrelado a ela, tem-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que combina 

os resultados obtidos na Prova Brasil com o fluxo escolar e médias de desempenho nas 

avaliações. Com isso, busca-se focar aspectos que permitam às escolas fornecerem educação 

de qualidade. 

A qualidade da educação estaria atrelada aos resultados oriundos do Ideb e da 

Prova Brasil, conforme estipulado no segundo capítulo do Decreto n. 6.094 – Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação1–, de 24 de abril de 2007, que, em seu artigo 3º, 

estabelece que “A qualidade da Educação Básica será aferida, objetivamente, com base no 

Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo Inep [...]”.  

Ressalte-se, no entanto, que o termo “qualidade” é um tanto relativo. O que 

representaria boa qualidade, num determinado período ou numa dada sociedade, não 

necessariamente manteria esse status se transposto para outra realidade. De acordo com os 

Indicadores da qualidade na educação: “Qualidade é um conceito dinâmico, reconstruído 

constantemente. Cada escola tem autonomia para refletir, propor e agir na busca da qualidade 

                                            
1  Segundo o artigo 1º do Decreto n. 6.094: “O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a 

conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, 

das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da Educação Básica”. 
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da educação” (UNICEF, 2004, p. 4). Corroborando essa visão, Sammons, Hillman e 

Mortimore (apud ANDRIOLA, 1999, p. 357) defendem que: “Cada institución es la que tiene 

que marcar sus propios objetivos de calidad y los indicadores que le sirvan de guía para 

conocer el grado en que se está logrando sus objetivos planeados, de acuerdo con su contexto 

socio-político-económico-educacional”.  

Nesse cenário, os gestores das Secretarias Municipais da Educação passaram a 

manifestar maior interesse em relação aos resultados divulgados pelo Inep e, no Ceará, estado 

que alberga o município a ser estudado neste trabalho, pela Secretaria da Educação do Ceará 

(Seduc/CE). Tais resultados, por sua vez, refletem a preocupação e investimento da gestão na 

área da educação2.  

Dentre os municípios que criaram sistemas de avaliação paralelos e que se 

destacam em avaliações em larga escala promovidas pelo Governo, está o de Jijoca de 

Jericoacoara, no Ceará (CE), denominado Sistema de Avaliação do Ensino Municipal de 

Jijoca de Jericoacoara (SAEMJJ). Neste, implementa-se um sistema de acompanhamento 

informatizado de suas escolas por meio da aplicação de avaliações diagnósticas no decorrer 

do ano letivo, coleta e monitoramento dos dados no sistema, além de divulgação e discussão 

dos resultados em suas instituições de ensino, promovendo, com isso, um acompanhamento 

pedagógico com os envolvidos no processo.  

No referido município, a sistemática abrange todas as escolas da rede municipal, 

contemplando todos os alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental I e II. Os 

discentes das escolas da cidade de Jijoca de Jericoacoara vêm se destacando constantemente 

nos resultados obtidos nas avaliações em larga escala, como a Prova Brasil e o Spaece.  

Em relação ao Ideb, o município de Jijoca de Jericoacoara, na maioria das vezes, 

ocupa os primeiros lugares na terceira Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 

Educação (Crede 3), composta pelos municípios de Acaraú, Bela Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca 

de Jericoacoara, Marco e Morrinhos, destacando-se também por suas médias no Ideb, pois 

vem sempre progredindo em relação aos resultados.  

Diante do que foi apresentado, o campo a ser estudado nesta pesquisa será o 

município de Jijoca de Jericoacoara. Os sujeitos, por seu turno, serão os alunos de 2º ano dos 

anos iniciais, por ser o primeiro momento em que os discentes vão deparar-se com esses tipos 

de avaliações. 

                                            
2  O financiamento da educação é oriundo de uma receita que predomina na arrecadação estatal: a que provém 

dos impostos, quer os diretamente coletados, quer os transferidos por outros níveis de Governo. Na educação, 

a União deve empregar nunca menos que 18% daquela receita; os estados, o Distrito Federal e os municípios 

precisam despender taxa maior; no mínimo, 25% da aludida base de cálculo (BRASIL, 1988). 
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De modo geral, os educandos saem de uma vivência de Educação Infantil em que 

há muito do lúdico, não existindo tantas cobranças quanto a resultados. Ao deparar-se com 

essa série, precisam desenvolver capacidades leitoras e de raciocínio lógico não apenas por 

serem indispensáveis ao ano de estudo, mas principalmente porque tais saberes serão 

cobrados nas avaliações em larga escala, as quais passaram a fazer parte do cotidiano das 

escolas. Por outro lado, não há como eximir-se de tais cobranças, uma vez que existem leis 

que asseguram às crianças serem alfabetizadas no período certo.  

Mas o que significaria estar alfabetizado nos dias de hoje? Para a psicolinguista 

argentina Emilia Ferreiro, em entrevista cedida a Ferrari (2006), seria poder transitar com 

eficiência e sem temor numa intrincada trama de práticas sociais ligadas à escrita e ainda 

apreciar a beleza e a inteligência de um certo modo de composição, de um certo ordenamento 

peculiar das palavras. Segundo a autora, daí o porquê tem sido tão difícil, haja vista que 

alfabetizar não é tarefa a ser cumprida em um ano, e sim ao longo de toda a escolaridade.  

Ferreiro (1997) defende ainda que o sucesso na alfabetização exige a 

transformação da escola em “ambiente alfabetizador”, em um local agradável e estimulante 

para a leitura e para a escrita. Ela postula que as crianças são facilmente alfabetizáveis, os 

adultos é que dificultam o processo de alfabetização para elas. Também afirma que todo 

aluno matriculado na escola regular é capaz de aprender a ler e tem o direito de fazê-lo 

com sucesso.  

Almejando sanar as fragilidades no sistema educacional brasileiro, passou-se a 

dar uma importância maior aos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerado o alicerce 

das demais séries. Priorizou-se, então, a alfabetização de crianças logo nos primeiros anos 

de escolaridade para que elas possam desenvolver capacidades cognoscitivas indispensáveis 

aos anos seguintes. Com isso, o 2º ano passou a ser contemplado nas avaliações em larga 

escala, dentre elas: a Provinha Brasil e o Spaece-Alfa. 

A Provinha Brasil é elaborada e distribuída pelo Inep. Ela é realizada em duas 

etapas, ao início e ao final do ano, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa e de 

Matemática, com questões para aferir a habilidade das crianças nessas duas disciplinas. 

Segundo dados fornecidos pelo portal eletrônico do Inep, ela permite aos professores e 

gestores obter mais informações que auxiliem o monitoramento e a avaliação dos processos 

de aquisição de habilidades de Leitura e de Matemática. Sua adesão é opcional e compete às 

Secretarias Municipais da Educação definir as datas para sua aplicação nas escolas. 

Nessa direção, trâmites legais foram estabelecidos a fim de realmente garantir que 

as crianças sejam alfabetizadas na idade correta, ou seja, assim que ingressarem nos anos 
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iniciais. Tem-se, a título de ilustração, a oficialização da Portaria n. 867, de 4 de julho de 2012, 

que estabelece o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), definindo suas 

ações e diretrizes gerais. O referido pacto reafirma o direito às aprendizagens das crianças no 

“período certo”, conforme expresso no artigo 1º da Portaria n. 867/2012, ao estabelecer que: 

  
Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pelo qual o 

Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, distrital e municipais de 

educação reafirmam e ampliam o compromisso previsto no Decreto nº 6.094, de 

24 de abril de 2007, de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por exame 

periódico específico, que passa a abranger: I - a alfabetização em língua 

portuguesa e em matemática; II - a realização de avaliações anuais universais, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, 

para os concluintes do 3º ano do ensino fundamental; III - o apoio gerencial dos 

estados, aos municípios que tenham aderido às ações do Pacto, para sua efetiva 

implementação. Parágrafo único: A pactuação com cada ente federado será 

formalizada em instrumento próprio a ser disponibilizado pelo MEC.  

  

Provinha Brasil, Spaece-Alfa e até mesmo os sistemas de avaliações municipais 

são utilizados como meios para aferir os resultados das crianças e se elas estão alfabetizadas 

até os oito anos de idade, conforme uma das metas previstas pelo Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007). Saviani (2007, p. 1244) sintetiza as 

metas, que ficaram assim definidas:  

 
1. Todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos deverão estar na escola; 2. Toda 

criança de 8 anos deverá saber ler e escrever; 3. Todo aluno deverá aprender o que 

é apropriado para sua série; 4. Todos os alunos deverão concluir o ensino 

fundamental e o médio; 5. O investimento necessário na educação básica deverá 

estar garantido e bem gerido.  

 

Saviani (2007, p. 1248) esclarece que, em se tratando da alfabetização das 

crianças de acordo com a idade estipulada, deve-se levar em consideração que “[...] o 

processo de alfabetização, propriamente dito, prossegue envolvendo todo o currículo escolar, 

só se completando por volta da quarta ou quinta série do ensino fundamental”. Contudo, o 

autor reconhece a importância de agir logo nos primeiros anos para que a criança adquira o 

domínio necessário da linguagem e da escrita, dado que, segundo ele, essa fase não pode ser 

alongada indefinidamente nem ser deixada à mercê de processos “espontaneístas”.  

Nesse cenário, as avaliações, sejam elas externas, como o SAEMJJ, que são 

elaboradas e aplicadas pela Secretaria da Educação Municipal (SME), sejam elas em larga 

escala, como o Spaece e a Provinha Brasil, já fazem parte do cotidiano dos alunos. Segundo 

integrantes da SME do município de Jijoca de Jericoacoara, elas são utilizadas como um 

recurso não apenas para aferir as aprendizagens dos educandos, mas como um dos meios para 

melhorar a qualidade do ensino.  
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Existe uma tendência generalizada em se vincular os resultados das avaliações 

em larga escala e das avaliações externas à qualidade do ensino. Contudo, é importante 

salientar que: 

 
As questões relacionadas com o emprego nem sempre adequado dos instrumentos de 

medida em avaliação educacional devem ser dimensionados a fim de que os 

resultados façam sentido e permitam a orientação das atividades docentes, assim, é 

importante que se aprofundem estudos ligados à avaliação de processo com o uso de 

instrumentos referenciais a critério, como peça fundamental das atividades de 

aprendizagem em sala de aula. (VIANNA, 2005, p. 16-17). 
  

Atualmente, várias são as pesquisas que discutem as contribuições, efeitos ou 

impactos das avaliações externas. Andriola (1999) defende que as avaliações externas são 

importantes devido à objetividade que podem ter os dados obtidos, pois os avaliadores são 

alheios à instituição e, com isso, acabam não sendo envolvidos nem afetados pelos resultados. 

Machado e Alavarse (2014) concluíram que as avaliações externas desempenham importante 

papel na melhoria da qualidade da educação em escolas públicas.  

Até agora, tem-se estudado as avaliações externas sob os seguintes ângulos: 

processo histórico, concepção de professor, alunos e suas contribuições ou não ao processo 

educativo, impactos das avaliações externas na prática pedagógica, etc. Contudo, existe um 

vácuo em pesquisas sobre os efeitos da adoção de sistemáticas municipais de avaliação – fato 

existente também nos municípios do estado do Ceará – no tocante ao processo de ensino-        

-aprendizagem das crianças no 2º ano.  

Em razão de sua experiência de trabalho em educação durante 12 anos nas 

funções de magistério, coordenação pedagógica e diretoria, a pesquisadora deste trabalho 

percebeu a necessidade de aprofundar os estudos nessa área, por acreditar que trabalhar 

conhecendo os possíveis efeitos de uma sistemática como a descrita traria certa segurança aos 

educadores em relação à prática docente deles.  

Para tal, faz-se necessário destacar os tipos de avaliações mais conceituados no 

contexto escolar, uma vez que existem vários modelos de avaliações, possuindo cada um 

deles especificidades próprias. Compete, pois, distinguir os modelos mais em evidência em 

nosso cenário educacional, tidos como os conceitos clássicos da avaliação. A citar, tem-se: a 

avaliação diagnóstica, a somativa e a formativa.  

A avaliação diagnóstica, como o próprio nome já indica, remete-se a um 

diagnóstico da situação. Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, esse tipo de 

avaliação implica investigar como está a aprendizagem dos alunos ao início de uma 

unidade de ensino, de um programa ou do próprio ano letivo. Por promover uma 
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informação inicial da realidade investigada, ela possui caráter preventivo. Por sua vez, isso 

tornaria possível determinar as causas das dificuldades apresentadas pelos discentes e 

auxiliaria escolas ou unidades de ensino a planejar intervenções iniciais (CAED, s/d). A 

importância desse tipo de avaliação é ressaltada por Luckesi (1995, p. 43), para quem a 

avaliação deverá ser diagnóstica, ou seja, “[...] deverá ser o instrumento dialético do 

avanço, terá de ser o instrumento da identificação de novos rumos. Enfim, terá de ser o 

instrumento do reconhecimento dos caminhos percorridos e da identificação dos caminhos 

a serem perseguidos”.  

 A avaliação somativa ocorre ao término de um processo educacional, por 

exemplo, ao final de um programa, projeto, unidade de estudo, etc. Por levar em consideração 

os resultados finais, exteriorizados geralmente como notas, esse tipo de avaliação atua como 

uma avaliação classificatória. Ela atua classificando o avaliando mediante padrões 

estabelecidos, ou seja, se ele atingiu ou não a média estipulada ou se determinado programa 

atendeu às expectativas almejadas. Por outro lado, seus resultados servem também para 

verificar, informar e certificar (CAED, s/d).  

Necessita-se ter cautela em relação a esse uso, pois, na visão de Scriven (1967), 

a avaliação somativa deveria ser aplicada juntamente com a formativa, uma vez que a 

adoção apenas da avaliação somativa “[...] somente tem possibilidade de, muitas vezes, 

constatar o fracasso de um projeto” (VIANNA, 2000, p. 87). Contudo, fica ressaltada sua 

importância, por considerá-la indispensável para futuros usuários de programas, currículos 

ou materiais.  

A avaliação formativa, por sua vez, ocorre ao longo do desenvolvimento de um 

programa educacional, projeto, currículo, unidade de ensino, etc. Esse tipo de avaliação 

foca o processo, no caso em questão, o de ensino-aprendizagem. Desse modo, busca 

identificar fragilidades e, ao mesmo tempo, levantar informações com vistas a sanar o que 

foi evidenciado. Os dados levantados possibilitam também o planejamento de melhorias, o 

reajuste de práticas pedagógicas, etc. (CAED, s/d). Por ser contínua, possibilita aos 

responsáveis realizar as modificações que se fizerem necessárias. Seu caráter contínuo 

pretende ainda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso. Perrenoud (1999, p. 89) 

postula que: 

 
A idéia de avaliação formativa sistematiza esse funcionamento, levando o 

professor a observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor seus 

funcionamentos, de modo a ajustar de maneira mais sistemática e individualizada 

suas intervenções pedagógicas e as didáticas que propõe, tudo isso na expectativa 

de otimizar as aprendizagens [...].  
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Essas concepções de avaliação formativa vão ao encontro da concepção de 

avaliação abordada por Scriven (1967). O autor mostrou que, por ocorrer ao longo do 

desenvolvimento de um programa educacional, ela proporcionaria informações úteis para que 

os responsáveis pudessem promover seu aperfeiçoamento. Nessa perspectiva, o referido autor 

influencia a teoria da avaliação educacional ao conceber a avaliação como um levantamento 

sistemático de informações e sua posterior análise para fins de determinar o valor de um 

fenômeno educacional. Desse modo, consoante Vianna (2000, p. 85): “[...] a avaliação possui 

um único objetivo: determinar o valor ou mérito do que está sendo avaliado”.  

De acordo com Vianna (1989), as definições de Scriven, centralizadas no 

problema do valor, inspiraram o pensamento de grande parte dos teóricos e praticantes da 

avaliação educacional moderna. Dentre eles, cita-se Stufflebeam et al. (1971 apud VIANNA, 

1989, p. 21), os quais postularam que “[...] a avaliação deve permitir aos administradores a 

tomada de decisões e, coerentemente, definiram avaliação como o processo de identificar e 

coletar informações que permitam decidir entre várias alternativas”. 

Atualmente, destacam-se na literatura autores como Perrenoud (1999), que 

defende uma avaliação a serviço da regulação das aprendizagens. Para esse autor, avalia-se 

sempre para agir. A avaliação seria, portanto, um meio de verificar se os discentes adquiriram 

os conhecimentos visados. Nessa esteira, Luckesi (2011) ressalta a necessidade de a avaliação 

educacional manifestar-se como um mecanismo de diagnóstico da situação, visando ao 

avanço e ao crescimento. Para ele: 

 
O ato de avaliar implica coleta, análise e síntese dos dados que configuram o 

objeto da avaliação, acrescido de uma atribuição de valor ou qualidade, que se 

processa a partir da comparação da configuração do objeto avaliado com um 

determinado padrão de qualidade previamente estabelecido para aquele tipo de 

objeto. O valor ou qualidade atribuídos ao objeto conduzem a uma tomada de 

posição a seu favor ou contra ele. E o posicionamento a favor ou contra o objeto, 

ato ou curso de ação, a partir do valor ou qualidade atribuídos, conduz a uma 

decisão nova: manter o objeto como está ou atuar sobre ele. (LUCKESI, 2011, p. 

52-53). 

  

Vianna (1989, 2000, 2005), por sua vez, vigora em debates na seara da avaliação 

educacional por considerá-la uma área de múltiplos polos (sistemas, instituições, cursos, 

currículos, programas, professores e alunos), por dar ênfase a todos os envolvidos no 

processo e ainda por considerar que ela não se completa se não forem feitas pesquisas sobre 

os diferentes aspectos de seus dados. Para o autor, é necessário que se definam diretrizes 

acerca de como usar produtivamente esses resultados na melhoria do processo de uma 

educação: “[...] A avaliação não é um valor em si e não deve ficar restrita a um simples rito 
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da burocracia educacional; necessita integrar-se ao processo de transformação do 

ensino/aprendizagem e contribuir, desse modo, ativamente, para o processo de 

transformação dos educandos” (VIANNA, 2005, p. 16). 

Nessa direção, Castro (2007) aponta que um dos grandes desafios encontrados é 

a utilização em sala de aula dos resultados obtidos por meio dos instrumentos avaliativos já 

existentes. A autora ressalta a importância de seu uso para o aperfeiçoamento da prática 

docente e da melhoria da qualidade do ensino. Ela defende que: “[...] para que os resultados 

tenham impacto sobre as políticas educativas, é preciso investir pesadamente na análise, 

compreensão e discussão dos resultados, envolvendo, no processo, todos os atores 

relevantes” (CASTRO, 2007, p. 15).  

As políticas públicas voltadas para a educação estão tomando como base os 

resultados em avaliações de larga escala, e essas, por seu turno, estimulam o surgimento de 

sistemáticas de avaliações estaduais e municipais. Logo, faz-se imprescindível que se 

realizem estudos sobre a incidência de sua implantação nas escolas, bem como sobre seus 

efeitos em relação ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, 

concorda-se com Vianna (2005, p. 78), para quem: “[...] Somente a pesquisa sobre 

avaliação e a prática constante da avaliação serão capazes de criar uma cultura de avaliação 

e dar credibilidade à avaliação no contexto das atividades educacionais, sujeitas a 

constantes desafios”. 

Em razão de sua experiência de trabalho em educação durante 12 anos nas 

funções de magistério, coordenação pedagógica e diretoria, a pesquisadora deste trabalho 

percebeu a necessidade de aprofundar os estudos nessa área, por acreditar que trabalhar 

conhecendo os possíveis efeitos de uma sistemática como a descrita traria certa segurança 

aos educadores em relação à prática docente deles.  

Diante dessas considerações e a partir do problema inicial de pesquisa, 

elaboraram-se o objetivo geral e os objetivos específicos, que serão descritos a seguir, 

juntamente com o problema inicial de pesquisa. 

 

1.2 Problema da pesquisa 

 

 Que papel o SAEMJJ desempenha no processo de ensino-aprendizagem, em 

Língua Portuguesa e em Matemática, dos alunos do 2º ano dos anos iniciais em escolas do 

município de Jijoca de Jericoacoara (CE)? 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o papel desempenhado pelo SAEMJJ em face do processo de 

ensino-aprendizagem, em Língua Portuguesa e em Matemática, dos alunos 

do 2º ano dos anos iniciais em escolas do município de Jijoca de 

Jericoacoara (CE). 

  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Apresentar o SAEMJJ; 

 Identificar as ações pedagógicas decorrentes dos resultados do SAEMJJ; 

 Verificar a repercussão dessa sistemática no processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos do 2º ano dos anos iniciais; 

 Apresentar feedback dos resultados da pesquisa aos educadores e à comunidade 

do município. 

 

1.4 Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

No intuito de responder ao problema de pesquisa e cumprir os objetivos expostos, 

realizou-se o seguinte percurso: 

 Foram adotadas as concepções de avaliações diagnósticas e o modelo de 

Scriven (1981) na perspectiva de uma avaliação formativa, por irem ao 

encontro das metodologias implementadas pela sistemática de avaliação 

existente em Jijoca de Jericoacoara; 

 Foram executadas, respectivamente, seis etapas: elaboração do histórico do 

SAEMJJ; visitas às escolas para levantamento das médias bimestrais; 

condensação dos dados obtidos; análise dos dados por meio do programa 

estatístico IBM SPSS Statistics 20; realização de entrevistas com 

professores e núcleo gestor das escolas; e discussão das informações à luz 

da teoria. 

 

 



32 

1.5 Estrutura do trabalho de pesquisa 

 

 Este trabalho está estruturado do seguinte modo: na parte introdutória, discorre-se 

sobre a democratização do ensino no país. Em seguida, aborda-se a respeito da justificativa da 

pesquisa e de sua relação com a pesquisadora, bem como acerca do problema de pesquisa e 

dos objetivos gerais e específicos que a levaram a desenvolver estudos no município de Jijoca 

de Jericoacoara (CE).  

 No segundo capítulo, traça-se um breve percurso histórico da avaliação 

educacional no Brasil e da avaliação em larga escala no âmbito do estado do Ceará, no 

município de Jijoca de Jericoacoara. Nesse capítulo, dá-se ênfase à Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB n. 9.394/96) e ao Plano Nacional de Educação (PNE), 

abordando-se, ao término da seção, as avaliações externas de uma forma mais crítica. 

 No terceiro capítulo, apresenta-se o SAEMJJ, abordando-se aspectos vinculados ao 

seu histórico, à sua metodologia de atuação e ao acompanhamento que realiza junto às escolas.   

 No quarto capítulo, descreve-se a metodologia da pesquisa com os seguintes pontos 

de estudo: descrição e critérios de escolhas do campo e dos sujeitos, etapas de pesquisa e 

métodos de abordagem. Nesse capítulo, faz-se uma abordagem hermenêutica fenomenológica 

heideggeriana.  

 No quinto capítulo, tem-se a apresentação e análise dos resultados de pesquisa. 

Nessa seção, após a descrição dos sujeitos e dos cenários da pesquisa, realizam-se uma análise 

descritiva dos dados estatísticos coletados e uma abordagem qualitativa hermenêutica na 

perspectiva de Martin Heidegger (1889-1976).  

 No sexto capítulo, que é o último, apresentam-se as conclusões, apontando para 

reflexões sobre a melhoria da sistemática foco desta pesquisa e para posteriores estudos sobre 

essa temática. 

 Na parte final, situam-se os elementos pós-textuais, respectivamente: referências 

bibliográficas, apêndices e anexos. 
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2  AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EM LARGA ESCALA: BREVE PERCURSO 

HISTÓRICO  

       

O sistema educacional brasileiro sofreu fortes influências de pesquisas e 

programas internacionais que abordavam a temática da avaliação. Desse modo, faz-se 

imprescindível conhecer o que ocorria nos Estados Unidos da América (EUA), tido como 

berço da avaliação educacional, para que se tenha uma compreensão de como esse processo 

influiu na educação brasileira. A esse respeito, destacam-se autores como Escudero Escorza 

(2003), Horta Neto (2007) e Vianna (2000, 2005), por descreverem as transformações 

ocorridas no cenário educacional americano e suas contribuições para a projeção da avaliação 

no âmbito internacional.  

Conforme Vianna (2005), durante as três primeiras décadas do século XX, a 

sociedade norte-americana foi fortemente influenciada por elementos desenvolvidos para o 

gerenciamento industrial, que seriam sistematização, padronização e eficiência. Esses 

elementos vão influir de forma significativa na área educacional, por estimularem o 

desenvolvimento de metodologias embasadas nesses requisitos. Em relação à educação 

brasileira, o autor afirma que somente cerca de 100 anos depois é que vão ser ponderados tais 

elementos no gerenciamento de suas instituições educacionais.  

Nos EUA, as transformações tecnocientíficas existentes na época acabam por 

provocar o envelhecimento de currículos e programas, que passam a ser considerados 

“obsoletos”. Nesse cenário, “[...] a avaliação vai ter um papel importante na crítica para a 

transformação da escola, de seus currículos e de seus programas, o que ocorreu mais 

visivelmente em países de Primeiro Mundo” (VIANNA, 2000, p. 23). Para o autor, tal fenômeno 

vem ocorrendo de forma retardada nos chamados países emergentes, como é o caso do Brasil. 

Ressalte-se, contudo, que a relação entre avaliação e qualidade da educação foi 

tema de destaque internacional somente na década de 1960. Essa relação se iniciou nos EUA, 

num período de descontentamento da sociedade americana com seu sistema educacional, pois, 

durante a Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) estava à frente da 

corrida espacial, com o lançamento do Sputnik, em 1957. Logo, os EUA queriam retomar a 

hegemonia científica e, com isso, investiram milhões em programas educativos (ESCUDERO 

ESCORZA, 2003). 

Segundo Vianna (2005), houve investimento de centenas de milhões de dólares 

em projetos, mas, ao término, nem todos se mostraram relevantes, sendo alvo de acentuadas 

críticas. Aos poucos, começou a impor-se o conceito de accountability, cujo significado seria 
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ser responsável por, ou responsabilidade educacional. O país passou a preocupar-se com as 

grandes despesas que não produziam os resultados esperados. Posteriormente, o conceito foi 

aprofundado, abordando não apenas aspectos financeiros, mas atribuição de mérito e 

culpabilidade dos responsáveis pelos programas.  

Conforme Araújo e Castro (2011), nos EUA, esse termo representava uma forma 

de garantir aos cidadãos maior controle dos serviços públicos, ou seja, os governos tinham a 

obrigação de prestar contas à sociedade sobre os serviços que eram ofertados. Na área 

educacional, isso implicaria a utilização de estratégias baseadas nos princípios de gestão 

estratégica e de controle de qualidade. 

 Parafraseando Horta Neto (2007), é crucial destacar ainda que, no ano de 1965, 

os americanos realizaram o primeiro grande levantamento educacional em larga escala, para 

verificarem as variações de conhecimentos entre alunos de diferentes níveis de ensino. Essa 

foi uma ação resultante da Lei dos Direitos Civis de 1964, que buscava resgatar o direito dos 

negros. Por meio desses estudos, foi evidenciado que as diferenças existentes entre os 

discentes eram decorrentes principalmente de causas socioeconômicas, e não apenas de 

causas existentes no interior das escolas. Em decorrência disso, os relatórios oriundos desse 

estudo estimularam pesquisas sobre os fatores que influenciam a qualidade educacional em 

diversos países, dentre eles, o Brasil.  

No país, a avaliação em larga escala se desenvolve num quadro panorâmico 

mundial de disseminação de ideias propiciadas por organismos e projetos internacionais 

(WERLE, 2010). Em pesquisa referente à retrospectiva da avaliação externa no Brasil, Horta 

Neto (2007) faz o levantamento de estudos internacionais realizados com o objetivo de 

comparar os resultados de alunos de diferentes países, uma vez que eles viriam a servir de 

modelo para os programas desenvolvidos posteriormente no Brasil. Dentre os programas 

internacionais, destacam-se: 

  
Programme for International Student Assessment – PISA, coordenado pela OCDE, e do 

qual participam mais de 60 países; Trends in International Mathematics and Science 

Study – TIMSS, que envolve mais de 50 países, e Progress in International Reading 

Literacy Study – PIRLS, conduzidos pela International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement – IEA, com sede na Bélgica; Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación – LLECE, uma rede de discussões virtuais 

sobre avaliação, da qual fazem parte 18 países latino-americanos, com a coordenação 

dos trabalhos a cargo da OREALC-UNESCO. Também surgem estudos que procuram 

desenvolver indicadores educacionais aplicáveis internacionalmente: World Education 

Indicators – WEI, coordenado pela UNESCO, Institute for Statistics e o Education at a 

Glance, coordenado pela OCDE. (HORTA NETO, 2007, p. 5). 
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Esses programas buscavam, por meio de avaliações, mensurar, comparar e/ou 

obter explicações para os resultados constatados em Leitura e em Matemática de estudantes 

de diferentes níveis e regiões. Tais pesquisas inspiraram a criação de sistemas nacionais de 

avaliação da aprendizagem em quase todos os países da América Latina. Atreladas a isso, há 

as parcerias das agências financiadoras. Vianna (2000, p. 23) discorre que “[...] as grandes 

agências financiadoras nacionais e internacionais são, em parte, responsáveis pelo 

desenvolvimento que a avaliação vem tendo [...] com a exigência de trabalhos de pesquisa”. 

Segundo o autor, os altos investimentos financeiros exigem, indispensavelmente, um projeto 

de avaliação que demonstre resultados em relação a custos/benefícios. Essas exigências têm 

contribuído para que a avaliação se torne uma ação permanente no processo educacional.  

Sistemas de avaliações da aprendizagem educacional, embora bastante difundidos 

no país, são, na verdade, mecanismos recentes se levado em consideração seu percurso 

histórico. Discussões a esse respeito ocorreram principalmente na década de 1980, num 

período em que se implementava o Projeto de Educação Básica para o Nordeste Brasileiro 

(Edurural). Na época, pretendia-se verificar sua eficiência quanto ao desenvolvimento dos 

alunos contemplados com o projeto.  

A Constituição de 1988, por sua vez, em seu artigo 206, estabelecia a garantia de 

padrão de qualidade como um dos princípios em que deve embasar-se o ensino. Não obstante, 

tal aparato legal não esclarecia sobre quais mecanismos seriam utilizados na obtenção de tal 

“padrão” nem sobre o que isso refletiria como política de Estado.  

Atitudes mais concisas a esse respeito estão relacionadas à participação do Brasil, 

em março de 1990, na Conferência de Jomtien, na Tailândia, convocada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud) e pelo Banco Mundial (BM). Na ocasião, o Brasil destacou-se como um dos nove 

países que apresentavam fragilidades consideráveis em seu sistema educacional. Em 

decorrência disso, resultaram posições consensuais de luta pela satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem de todas as crianças (BRASIL, 1993). O país assumiu, então, o 

compromisso de elaborar o Plano Decenal de Educação para Todos.  

 

2.1 Da LDB e do Plano Decenal à elaboração do PNE 

 

O Ministério da Educação (MEC) instituiu um comitê consultivo e um grupo 

executivo, composto por representantes do MEC, das Secretarias Estaduais da Educação, da 
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União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e de entidades 

governamentais e não governamentais para elaborar o Plano Decenal. No período de 10 a 14 de 

maio de 1993, foi realizada a Semana Nacional de Educação para Todos. Na ocasião, foram 

discutidas as políticas voltadas à Educação Básica, circunstância em que o Governo e as 

entidades presentes assinaram o Compromisso Nacional de Educação para Todos, documento 

essencial para a concretização de tal plano. O documento inclui tópicos considerados 

indispensáveis para a recuperação da situação vivenciada, dentre eles, destacam-se: a autonomia 

da escola, a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental e a profissionalização do magistério 

(BRASIL, 1993). 

Essas discussões refletem os anseios da sociedade por avanços em seu sistema 

educacional e por mudanças mais contundentes que efetivem suas expectativas. Tais 

necessidades de mudanças e de ações mais concretas, tão ressaltadas no Plano Decenal, 

favoreceram a aprovação, em 1996, da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB n. 9.394/96). Essa lei contempla o que foi estabelecido no compromisso acima 

mencionado, mediante seus diversos artigos e incisos, e passa a dar um enfoque maior ao papel 

da União como promovedora de ações e de acompanhamento das instâncias educacionais. Em 

seu artigo 9º, inciso I, é assegurado que a União se incumbirá de elaborar o Plano Nacional de 

Educação (PNE), em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. 

O PNE definiu, por conseguinte, as diretrizes para a gestão e o financiamento da 

educação; as diretrizes e metas para cada modalidade de ensino e para a formação e valorização 

do magistério e demais profissionais da educação nos próximos dez anos. Segundo a Unesco 

(2001), o plano tem como objetivos: a elevação global do nível de escolaridade da população, a 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das desigualdades sociais e 

regionais no que concerne à educação pública e a democratização da gestão do ensino público.  

Após sua criação, percebeu-se sua importância como mecanismo promovedor de 

mudanças e desenvolvimento. Com isso, deixou de ser uma premissa da LDB e, por meio da 

Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, passou a ser uma exigência constitucional com 

periodicidade decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência. 

Tal acontecimento contribuiu para que o PNE passasse a ser considerado um articulador do 

Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) 

para o seu financiamento (BRASIL, 2014d). Em contrapartida, os estados e os municípios 

também foram incumbidos de criar seus próprios planos, mas se centrando nas cinco 

prioridades do PNE, que são:  
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1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos3 a todas as crianças de 07 

a 14 anos, assegurando seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 

ensino; 2. Garantia de ensino fundamental a todos que a ele não tiveram acesso na 

idade própria ou que não o concluíram; 3. Ampliação do atendimento nos demais 

níveis de ensino; 4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção 

deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores; 5. 

Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e 

modalidades de ensino [...]. (UNESCO, 2001, p. 27-29). 
  

Nessa direção, o PNE também instituiu metas para cada nível e etapa de ensino a 

serem atingidas até 2011. Dentre as 30 metas estabelecidas para o Ensino Fundamental, 

destaca-se a de número 26, por ir ao encontro das premissas da LDB no que se refere à 

implantação de sistemas de acompanhamento e avaliação. A referida meta definiu a 

necessidade de “[...] assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos 

mediante a implantação, em todos os níveis de ensino, de um programa de monitoramento que 

utilize os indicadores nacionais e os indicadores dos estados e municípios que venham a ser 

desenvolvidos” (BRASIL, 2009, p. 156). 

Posteriormente, o PNE passou por atualizações. Para o decênio 2014-2024, foram 

incutidas as concepções e proposições da Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010. 

Novamente emergiu a busca por padrões de qualidade na educação e de mecanismos de 

acompanhamento para sua obtenção. Dentre as 20 metas estabelecidas para o referido decênio, 

destaca-se a meta 7, ao instituir a necessidade de fomentar a qualidade da Educação Básica em 

todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental; e 5,2 no Ensino Médio (BRASIL, 2014d). 

 

2.2 Avaliação em larga escala na LDB 

 

Analisando-se o PNE (2001-2011), percebem-se suas contribuições para a 

consolidação das disposições da LDB, uma vez que esta propõe diretrizes para a melhoria dos 

padrões de qualidade na educação do país. Ela relaciona a coleta de informações e a avaliação 

como práticas para atingir tal finalidade. O artigo 9º, inciso V, esclarece que compete à União 

coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. O inciso VI desse mesmo artigo 

estabelece que a União também deve assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 

                                            
3  A Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei n. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração 

de nove anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade.  
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escolar no Ensino Fundamental, Médio e Superior, em colaboração com os sistemas de 

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

Seguindo essa perspectiva, as avaliações em larga escala passaram a constituir-se 

num dos recursos utilizados para a criação e monitoramento de políticas públicas voltadas à 

educação nacional, ocupando atualmente um lugar de destaque nos debates desse cenário. Foi 

incumbido, então, ao Estado o dever de criar e implementar sistemas de avaliação para 

averiguar e monitorar o nível do ensino que está sendo ministrado nas escolas. 

Nesse ínterim, inserem-se as avaliações nacionais, dentre elas, a Prova Brasil, 

uma avaliação para diagnóstico em larga escala desenvolvida pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ela apropria-se de questionários 

socioeconômicos e de testes padronizados para avaliar a qualidade do ensino ministrado nas 

escolas públicas. Mediante seus resultados, são analisadas as situações diagnosticadas, 

objetivando-se traçar meios para saná-las. 

Conforme informações divulgadas pelo MEC em seu portal eletrônico (2015), tais 

dados propiciam ao MEC e às Secretarias Estaduais e Municipais da Educação definirem 

ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no país e à redução das 

desigualdades existentes. Partindo-se dessas atividades de avaliação, o Inep, em 2007, 

idealizou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

O desempenho obtido pelos alunos na Prova Brasil serve para subsidiar o cálculo do 

Ideb. Criado em 2007 pelo Inep, além de estabelecer metas para a melhoria do ensino, também 

mede a qualidade do aprendizado nacional, utilizando uma escala de 0 a 10. Para tal, apropria-se 

de dados como a média de proficiência nos exames aplicados, em que são aferidas as habilidades 

em Língua Portuguesa e em Matemática e as taxas de aprovação registradas no Censo Escolar. 

Almeja-se, com isso, tanto melhorar a qualidade, por intermédio dos dados divulgados, como 

incentivar o trabalho educacional para uma aprovação mais consciente e significativa.  

Machado e Alavarse (2014, p. 422) defendem que:  

       
Embora a concepção de qualidade associada ao IDEB seja um tanto reducionista, por 

não contemplar aspectos relevantes do processo pedagógico, é possível considerar 

algumas potencialidades no IDEB por conta de duas características: por facilitar uma 

apreensão, mesmo que parcial, da realidade educacional brasileira, aí destacadas suas 

escolas, e, sobretudo, por articular dois elementos que há muito tempo parecem ser 

antagônicos: o aumento da aprovação e o aumento do desempenho.  

 

Segundo o sítio eletrônico do MEC (2014), as metas estabelecidas pelo Ideb são 

diferenciadas para cada escola e rede de ensino, de modo que possam evoluir a partir de 

sua situação, com o objetivo único de alcançar seis pontos até 2022, média correspondente 
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ao sistema educacional dos países desenvolvidos. Tal índice é “[...] obtido pelos países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ficaram entre 

os 20 com maior desenvolvimento educacional do mundo” (SAVIANI, 2007, p. 1234). 

 De acordo com o Inep, pretende-se que cada instância evolua de forma a 

contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o nível dos países da OCDE. Isso 

representaria a progressão da média nacional de 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do 

Ensino Fundamental, para um Ideb igual a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da independência 

política do Brasil. 

 
 Tabela 3 – Ideb dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

Ideb observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 5.4 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 4.9 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.7 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

 Fonte: Portal eletrônico do Inep (2005). 

 

A tabela apresenta os resultados do Ideb em 2005, ano em que foram traçadas 

metas bianuais a serem alcançadas por escolas, municípios e unidades da Federação. Essa 

busca por melhorias nos resultados e anseios em se enquadrar aos padrões internacionais é 

reafirmada por Saviani (2007, p. 1242), ao ressaltar que: 

 
O que confere caráter diferenciado ao Ideb é a tentativa de agir sobre o problema da 

qualidade do ensino ministrado nas escolas de educação básica, buscando resolvê-lo. E 

isso veio ao encontro dos clamores da sociedade diante do fraco desempenho das 

escolas à luz dos indicadores nacionais e internacionais do rendimento dos alunos.  

 

Esse índice é utilizado no monitoramento da educação básica nacional. 

   

2.3 Avaliação em larga escala no âmbito do estado do Ceará  

 

Conforme o Portal da Avaliação do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação (2015, s/p): “A primeira iniciativa brasileira de avaliação em larga escala foi o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que se desenvolveu a partir de 1990 

e foi aplicado inicialmente em 1995”. Ressalte-se, contudo, que, antes dessa data, já existiam no 

país iniciativas de estados em acompanharem o desempenho de seus estudantes por meio de 
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provas padronizadas em larga escala. No ano de 1992, por exemplo, o estado do Ceará já 

implementava uma sistemática de avaliação do ensino.  

O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) tem 

como orientação os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), do Ministério da Educação 

(MEC), e os Referenciais Curriculares Básicos (RCB), da Secretaria da Educação do Ceará 

(Seduc/CE). Mediante esse sistema, são avaliados alunos do Ensino Fundamental e Médio nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, para identificar seus níveis de proficiência e a 

evolução de seus resultados e para analisar seus perfis socioeconômico e suas práticas de estudos.  

       
O conjunto das informações coletadas pelo Spaece permite diagnosticar a qualidade 

da educação pública em todo o Estado, produzindo resultados por aluno, turma, 

escola, município e Crede. Ao mesmo tempo, os indicadores servem de base à 

implementação de políticas e de novas e criativas práticas pedagógicas nas escolas e 

municípios que se valem das informações produzidas. O Spaece constitui-se numa 

ação essencial para promover o debate público e favorecer a promoção de ações 

orientadas para a democratização do ensino, e capazes de garantir a todos igualdade 

de oportunidades educacionais. (CEARÁ, 2008, p. 13). 

   

Cabe salientar que, embora criado pela Seduc/CE desde 1992, o Spaece só passou 

a abranger, de forma censitária, o 2º ano do Ensino Fundamental I e as três séries do Ensino 

Médio a partir de 2007. Desse modo, os focos do Spaece passaram a ser: avaliação da 

Alfabetização (Spaece-Alfa: 2º ano); avaliação do Ensino Fundamental (5º e 9º anos) e 

avaliação do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries). 

Almejando melhorar os resultados referentes à alfabetização dos discentes, 

averiguada por meio do Spaece-Alfa, a Seduc/CE instituiu o “Prêmio Escola Nota Dez”, através 

da Lei n. 14.371, de 19 de junho de 2009. Segundo a Seduc/CE, a lei prevê que o prêmio seja 

destinado para até 150 escolas públicas que apresentarem os critérios de: (I) ter pelo menos 20 

alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental regular; (II) ter o IDE-Alfa situado no 

intervalo entre 8,5 e 10,0. As 150 escolas com os menores resultados também são 

contempladas, entretanto devem desenvolver um trabalho em parceria com escolas vencedoras 

para trocarem experiências e obterem mais apoio didático e metodológico, de modo a também 

elevarem seus índices de proficiência e aprovação. 

O prêmio passou, então, a ser considerado como política indutora de melhoria de 

resultados. Tal fato contribuiu, em 2011, para a aprovação da Lei Estadual n. 15.052, que 

passou a contemplar também, com premiações financeiras, as 150 escolas de 5º ano com 

melhores e piores índices. Os municípios passam, com isso, a focar, com maior intensidade, 

seus sistemas educacionais, uma vez que os dados do Spaece são divulgados, passando a 

constituir-se como instrumento de gestão. 
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Os boletins de divulgação do Spaece possibilitam analisar a distância de 

aprendizagem entre os educandos que se encontram em diferentes níveis de desempenho, do 

mais baixo ao mais elevado. Tal informação visaria atentar o professor quanto à situação de 

seus aprendizes, para que eles possam atuar no auxílio dos que apresentarem maiores 

dificuldades. Desse modo, espera-se que os municípios apropriem-se de dados do Spaece para 

direcionarem o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. 

O Ideb, por meio da Prova Brasil e da implantação do Spaece no Ceará, passou a 

influenciar no direcionamento da educação no estado e em seus municípios, que buscam 

instaurar políticas educacionais de modo a melhorar seus resultados nas referidas avaliações. 

Para Vidal e Vieira (2011), a inserção de um indicador como esse é importante por tornar os 

resultados do processo educativo mais transparente, objetivo e, portanto, passível de verificação.  

As exigências legais requerem que gestores municipais atuem de acordo com as 

premissas da LBD no que concerne à criação de sistemas de acompanhamento da educação 

por meio da avaliação. Em decorrência disso, vários municípios brasileiros já implementaram 

seus sistemas próprios de avaliação da aprendizagem.  

 

2.4 Sistemas de avaliação externa no contexto do município cearense Jijoca de Jericoacoara  

 

Avaliações externas são avaliações aplicadas e elaboradas por membros externos 

à escola. Em alguns casos, podem também vir a ser uma avaliação em larga escala, em que 

há uma abrangência maior de sujeitos, instituições educativas, regiões, etc., buscando 

apropriar-se dos dados obtidos para a implementação de políticas educacionais. Machado 

(2012, p. 71-72) esclarece que: 

   
Avaliação externa é todo processo avaliativo do desempenho das escolas 

desencadeado e operacionalizado por sujeitos alheios ao cotidiano escolar. Existem 

vários arranjos possíveis na organização dos processos das avaliações externas e, em 

algumas experiências e/ou etapas, a participação de profissionais das escolas 

avaliadas pode ser contemplada, mas a decisão de implementar uma avaliação do 

desempenho das escolas é sempre externa a elas.  

  

Experiências de avaliações externas estão presentes em alguns municípios 

cearenses, a exemplo de Cruz, Jijoca de Jericoacoara e Morrinhos. Essas cidades criaram seus 

próprios sistemas de avaliação, buscando acompanhar mais de perto a situação de sua rede de 

ensino através da aplicação de avaliações diagnósticas e do desenvolvimento de um trabalho 

direcionado a professores e alunos mediante seus resultados. De acordo com as Secretarias da 

Educação de tais municípios, por intermédio desses sistemas, pretende-se acompanhar e 
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proporcionar condições para que os educandos aprendam, bem como, ao mesmo tempo, atuar 

como suporte aos educadores no desenvolvimento de seu trabalho.  

Os referidos municípios estão vinculados à terceira Coordenadoria Regional de 

Desenvolvimento da Educação (Crede 3), cuja sede é em Acaraú, cidade localizada a 255,1 

quilômetros de Fortaleza. Embora alguns deles desenvolvam sistemáticas de avaliação externa, 

o foco desta pesquisa é Jijoca de Jericoacoara, por obter médias superiores às do estado e por 

destacar-se na Crede nos resultados das avaliações do Spaece. Ao divulgar seus resultados, o 

Spaece leva em consideração este padrão de desempenho:  

 
  Quadro 1 – Padrões de desempenho Spaece 

2º ano do Ensino Fundamental 

 
Não 

alfabetizado 

Alfabetização 

incompleta 
Intermediário Suficiente Desejável 

Língua 

Portuguesa 
Até 75 pontos 

De 75 a 100 

pontos 

De 100 a 125 

pontos 

De 125 a 150 

pontos 

Acima de 

150 pontos 

 
5º ano do Ensino Fundamental 

Muito crítico Crítico Intermediário Adequado 

 
Língua 

Portuguesa 
Até 125 pontos 

De 125 a 175 

pontos 

De 175 a 225 

pontos 

Acima de 225 

pontos 

Matemática Até 150 De 150 a 200 De 200 a 250 Acima de 250 

 
9º ano do Ensino Fundamental 

Muito crítico Crítico Intermediário Adequado 

 
Língua 

Portuguesa 
Até 200 pontos 

De 200 a 250 

pontos 

De 250 a 300 

pontos 

Acima de 300 

pontos 

Matemática Até 225 De 225 a 275 De 275 a 325 Acima de 325 

  Fonte: Spaece (2015).  

 

Além de ocuparem posição de destaque em relação à Crede 3, os alunos de Jijoca 

de Jericoacoara destacam-se nos resultados do Spaece ao longo das edições, conforme 

retratado a seguir.  

 
 Tabela 4 – Evolução Jijoca de Jericoacoara no Spaece 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados divulgados pelo Spaece e pela SME de Jijoca de Jericoacoara (2016). 

 

Proficiência obtida de 2010 a 2014 

Turmas Disciplinas 2010 2011 2012 2013 2014 

Média do 

Ceará – 

2014 

Posição em 

relação à 

Crede 3 

2º ano 
Língua 

Portuguesa 
248,18 250,67 225,49 189,2 219,8 174,4 2º lugar 

 

5º ano 

Língua 

Portuguesa 
209,7 235,5 233,6 242,6 244,4 207,1 1º lugar 

Matemática 225,7 260,4 254,1 257,6 261,7 219,0 1º lugar 

9º ano 

Língua 

Portuguesa 
253,7 268,9 267,9 241,3 275,2 239,1 1º lugar 

Matemática 253,7 268,9 267,9 249,4 282,3 241,6 1º lugar 
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A tabela expressa os resultados do município nos anos de 2010 a 2014 nas turmas 

de 2º, 5º e 9º anos. O município consegue, na maioria das vezes, superar os resultados de anos 

anteriores e ficar entre os primeiros colocados na Crede 3, conforme exposto. Além disso, Jijoca 

de Jericoacoara também se destaca por obter boas médias no Ideb em anos consecutivos, 

conforme exposto a seguir. 

 
 Tabela 5 – Ideb – Jijoca de Jericoacoara 

              Séries iniciais e finais do Ensino Fundamental  

 

 
2005 2007 2009 2011 2013 

Posição na 

Crede 

Posição no 

estado 

Séries iniciais 3,7 4,4 4,9 6,9 7,2 1º lugar 6º lugar 

Séries finais 3,5 4,4 4,7 5,2 4,6 2º lugar 28º lugar 

 Fonte: SME de Jijoca de Jericoacoara (2015). 

 

Os dados apresentados na tabela permitem observar que o município consegue 

superar seus resultados no decorrer das edições do Ideb e constatar que tanto as séries iniciais 

como as finais destacam-se em relação à Crede. Ao mesmo tempo, Jijoca de Jericoacoara 

sobressai-se por alcançar posição de destaque no estado do Ceará.  

Jijoca de Jericoacoara é retratada também por Vidal e Vieira (2011) por vigorar 

entre os dez municípios selecionados em 2008 para o Projeto Observatório da Educação do 

Inep, pesquisa realizada por grupos de pós-graduação em educação, por obter um dos cinco 

melhores resultados do Ideb no ano de 2007. A referida pesquisa evidenciou, dentre outras 

coisas, uma aceitação significativa do Ideb como um dos aspectos norteadores das políticas 

municipais de educação. 

O acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem no referido município 

centra-se na realização de avaliações embasadas nos padrões estabelecidos pelas avaliações 

em larga escala, dentre eles: os descritores cobrados, o peso por questões e o nível de 

dificuldade. O conteúdo a ser avaliado nas turmas passou a ser definido por meio da 

construção de uma Matriz de Referência4, apresentando as habilidades a serem avaliadas. A 

referida matriz centra-se em concepções de competências, que seriam um conjunto de 

habilidades para a obtenção de um resultado, sendo cada habilidade entendida como um 

“saber fazer” (BRASIL, 2008).  

                                            
4  Matriz de Referência é o referencial curricular do que será avaliado em cada disciplina e série, informando as 

competências e habilidades esperadas dos alunos. Essas matrizes têm por referência os PCN e não englobam 

todo o currículo escolar, ela é representativa do que está contemplado nos currículos vigentes no Brasil 

(BRASIL, 2008). 
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Moldando-se aos padrões do Spaece, as avaliações aplicadas aos alunos trazem 

uma medida de seu desempenho nas habilidades avaliadas, denominada “proficiência”. Em se 

tratando dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os resultados de proficiência obtidos são 

agrupados em cinco padrões de desempenho: não alfabetizado, alfabetização incompleta, 

intermediário, suficiente e desejável. Esses padrões proporcionam uma interpretação 

pedagógica das habilidades desenvolvidas pelos discentes e oferecem à escola o entendimento 

a respeito do nível em que eles se encontram (CEARÁ, 2012). 

A seguir, serão apresentados os padrões de desempenho para o 2º ano dos anos 

iniciais e suas respectivas caracterizações, em consonância com as informações e materiais 

informativos divulgados às Secretarias Municipais da Educação via Seduc/CE. Nos anexos A 

e B, encontram-se os padrões de desempenho do Spaece 5º e 9º anos. 

 
Quadro 2 – Padrões de desempenho Spaece-Alfa 

Fonte: Ceará (2012). 

 

2.5 Fenômeno das avaliações externas: um alerta cabível 

 

Conforme abordado anteriormente, as avaliações externas passaram a constituir-se 

em instrumento de gestão. O Estado passou a apropriar-se de seus dados com o objetivo de 

monitorar e direcionar os recursos financeiros direcionados à educação. Em paralelo, atua 

como um regulador dos sistemas de ensino ao impor aos estados e municípios que participem 

de sistemáticas de avaliação. Conforme o artigo 87, § 3º, da nova LDB n. 9.394/96, o Distrito 

 Padrões de desempenho estudantil 

 Não 

alfabetizado 

Os alunos que apresentam esse padrão de desempenho 

têm dificuldades em realizar as tarefas propostas no 

teste, o que indica que seus conhecimentos sobre a 

escrita são mínimos. 

Língua Portuguesa 

2º ano EF (Alfa) 

 Alfabetização 

incompleta 

Demonstram ter iniciado um processo de domínio e 

sistematização de habilidades consideradas básicas e 

essenciais à alfabetização. Já sabem que as letras são 

utilizadas para se escrever e leem com compreensão 

palavras formadas por sílabas no padrão consoante/vogal. 

 

Língua Portuguesa 

2º ano EF (Alfa) 

 Intermediário 

Demonstram um salto qualitativo em sua formação 

leitora e uma maior familiaridade com textos escritos, 

pois conseguem reconhecer a finalidade de alguns 

gêneros textuais de maior circulação. 

Língua Portuguesa 

2º ano EF (Alfa) 

 Suficiente 

Conseguem realizar tarefas que exigem habilidades de 

leitura mais sofisticadas. Podem ser considerados 

alfabetizados, embora ainda dependam de apoio de um 

parceiro mais experiente em leituras mais extensas. 

Língua Portuguesa 

2º ano EF (Alfa) 

 Desejável 

Identificam o assunto de um texto, provavelmente 

apresentam uma leitura mais autônoma, o que é 

importante para o prosseguimento de sua trajetória 

escolar. 

Língua Portuguesa 

2º ano EF (Alfa) 

Até 75 pontos 

75 a 100 

100 a 125 

125 a 150 

Acima de 150 
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Federal, cada estado, cada município e supletivamente a União devem: “[...] IV – integrar 

todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de 

avaliação do rendimento escolar”. 

Essas medidas representam avanços em relação ao acompanhamento da educação. 

Por meio delas, torna-se possível traçar um panorama dos índices das escolas em âmbito 

nacional e, com isso, proporcionar aos gestores informações que podem auxiliá-los no 

gerenciamento de suas unidades. Nesse âmbito, o Ideb ganha cada vez mais espaço e é 

considerado pelo Estado como um dos indicadores referenciais, que, para Horta Neto (2013), é 

útil e necessário por retratar a situação educacional do país. Para tanto, o governo estipula metas 

a serem atingidas até 2021, ano que antecede o bicentenário da independência do Brasil.  

Conforme deliberações do PNE 2014-2024, estipula-se, em sua meta 7, o fomento 

da qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:  

 
 Tabela 6 – Médias nacionais para o Ideb 

Nível de ensino 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Anos finais do Ensino Fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Fonte: Brasil (2014d, p. 115). 

 

Cumpre, portanto, visualizar as médias obtidas em edições anteriores a fim de 

promover uma reflexão sobre a possibilidade de tais instâncias atingirem ou não a meta 

estipulada. Desse modo, serão expostos, na tabela adiante, os resultados alcançados nas 

edições de 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013, bem como as projeções traçadas para o país. 

 
Tabela 7 – Ideb e as projeções para o Brasil 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 

 
Ideb observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Anos finais do Ensino Fundamental 

 
Ideb observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Ensino Médio 

 
Ideb observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Fonte: Adaptada do Inep: Ideb – resultados e metas (2015).  
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Os resultados marcados em cinza referem-se ao Ideb que atingiu ou superou a 

meta projetada para o referido ano. Esses índices são obtidos mediante dois indicadores: as 

informações de desempenho dos alunos em exames padronizados (como a Prova Brasil) e as 

taxas de rendimento escolar (aprovação).  

Mediante a análise da tabela, evidencia-se que os índices vêm crescendo no 

decorrer das edições. Contudo, há que se ter cautela, pois, conforme aborda Horta Neto 

(2013), o Ideb conquistou grande destaque na mídia, o que fez com que, em decorrência disso, 

a capacidade de administração de gestores estaduais e municipais também passasse a ficar em 

foco. O autor defende que, diante disso, a busca por melhorar as proficiências obtidas pelos 

discentes em avaliações como a Prova Brasil tem levado gestores a procurarem soluções 

alternativas, o que estimularia o surgimento de dois fenômenos: 

  
O primeiro é o aumento do uso dos sistemas apostilados de ensino, que, além de 

prometerem eficiência, pois seu uso, conforme divulgado na mídia, aumentaria a 

proficiência dos alunos, vêm acompanhados de materiais instrucionais, treinamento 

para as professoras e curso e formação continuada, sobre temas relacionados às 

deficiências evidenciados pelos testes que acompanham o sistema apostilado. [...] O 

segundo fenômeno está ligado à preparação para o teste. [...] Ficou claro que a 

preocupação dessas iniciativas é mais elevar o desempenho do Ideb que garantir a 

aprendizagem dos alunos. (HORTA NETO, 2013, p. 297-298). 

  

Corroborando essa visão, Santos, Gimenes e Mariano (2013, p. 44-45) discorrem 

que as escolas são levadas a repensarem suas práticas pedagógicas, o currículo e a própria 

avaliação, dentre outros aspectos, como um dos meios para a obtenção de bons resultados: 

“Desse modo, a adaptação do currículo aos conteúdos elencados no programa dessas 

avaliações e a demanda por ações educativas que pudessem contribuir para o aumento do Ideb 

da instituição são elementos constantes no cotidiano de todos os educadores”.  

  As avaliações em larga escala existentes no país foram pensadas com o objetivo 

de primar pela qualidade do ensino. Porém, percebe-se que elas vêm direcionando os 

currículos nas instituições escolares e, como consequência, limitando as práticas 

pedagógicas ao que é passível de verificação nos testes. Conforme Coutinho (2012, p. 22), 

isto acontece porque: 

  
O modelo de avaliação em larga escala que foi implementado no sistema 

educacional brasileiro possui as seguintes características: ênfase nos resultados, 

ranqueamento das instituições, desarticulação com a autoavaliação da instituição 

escolar e, quanto ao currículo, uma conformação ou homogeneização do processo 

pedagógico, escolha das atividades, preparação de material didático e a seleção 

dos conteúdos que passam a ser vistos como delimitadores do conhecimento 

oficial, ou seja, o conjunto de informações que os alunos precisam assimilar, pois 

são passíveis de testagem. O professor condiciona a sua prática pedagógica às 

avaliações externas.  
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As escolas querem atingir bons índices no Ideb e, para tanto, algumas acabam 

por suprimir o currículo, limitando-o, muitas vezes, ao que será cobrado em tais avaliações. 

Nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, por exemplo, as escolas vêm 

focando os descritores que serão abordados nas avaliações externas. Embora eles retratem 

competências e habilidades cruciais ao desenvolvimento acadêmico do aprendiz, vinculados 

a saberes que eles deveriam ter adquirido no referido ano de estudo, necessita-se cautela, 

dado que não se pode objetivar apenas os descritores a serem avaliados, uma vez que eles 

representam apenas uma parte, e não o currículo como um todo.  

 Por outro lado, a busca pela obtenção de boas médias no Ideb pode vir a 

ocasionar nas escolas demasiada preocupação pelo resultado, ofuscando todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Fischer (2010, p. 39) defende que: 

  
[...] a implantação de determinadas políticas e o sucesso do atingimento de suas 

metas passaram a determinar não só o conteúdo a ser ensinado, mas também o 

modo como um estudante deve responder a questões de uma prova, ou até mesmo 

a forma como deve pensar. E o que é mais grave: no dia a dia da sala de aula, o 

sentido pedagógico do processo ensinar-aprender corre o risco de ficar focado 

muito mais nos resultados do que nos processos. Educadores, pais e professores 

precisam ter consciência que a obsessão pelos resultados pode obscurecer a 

importância do processo. 

 

 Observa-se, portanto, que o foco da educação está sendo direcionado para a 

obtenção de uma meta, seja ela a nacional, a estadual ou mesmo a estipulada pelos 

municípios. Tal fato vem a ser preocupante, visto que se corre o risco de concentrar-se 

prioritariamente em sua obtenção, o que poderia levar, em alguns casos, à adoção de práticas 

desonestas, como a supressão das disciplinas: Arte-Educação, Ensino Religioso, Educação 

Física, dentre outras, em prol do ensino de Língua Portuguesa e de Matemática.  

 Pode-se ainda vir a ocorrer uma compressão do currículo, de as aulas 

centrarem-se no que é passível de ser mensurado em avaliações de larga escala. A pressão 

por resultados a que os professores estão sujeitos faz com que muitos educadores 

direcionem o conteúdo de suas disciplinas apenas para o que será cobrado em tais 

avaliações. A preocupação não mais é sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da 

cidadania dos alunos, mas sim se eles conseguirão sair-se bem no dia de uma prova. Isso 

redunda em perdas inenarráveis para o processo de ensino-aprendizagem dos discentes.  

Medidas como essas, conforme Horta Neto (2013), podem levar à constrição 

do currículo, adaptando-o às Matrizes de Referência dos testes. O autor também chama a 

atenção para o tempo gasto nas escolas com a aplicação de testes do município, do 
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Governo Federal e do Governo Estadual e com a aplicação de simulados para melhorar o 

desempenho, ações que tomam um tempo importante que poderia ser dedicado a 

aprendizagem. 

Em outros casos, dependendo da ênfase dada à divulgação dos resultados dos 

testes avaliativos, o autor advoga que: 

 
Poderia acontecer, por exemplo, de a escola decidir que o melhor caminho para 

criar uma boa educação é centrar o ensino nas Matrizes de Referências e exercitar 

os alunos para responder a itens de múltipla escolha, baseados nas habilidades 

descritas nas Matrizes. Com isso, além da redução do currículo, deixa-se de 

estimular a capacidade criativa das pessoas, algo muito necessário para garantir 

tanto o desenvolvimento intelectual delas, como aumentar suas possibilidades de 

enfrentar com mais preparo as mudanças de uma sociedade em constante 

movimento. (HORTA NETO, 2013, p. 96). 
 

O autor cita a pesquisa realizada por Kyung Hee Kim, psicóloga educacional e 

professora associada do College of William and Mary, no estado norte-americano de 

Virgínia, em entrevista sobre a Lei NCBL. Kim (apud HORTA NETO, 2013, p. 80) alerta 

que: “[...] os testes padronizados obrigam à aprendizagem rotineira, em vez do pensar 

crítico, criativo, e diminuem a curiosidade natural dos alunos. [...] pode sufocar a 

criatividade das professoras”. 

Nessa esteira, urge-se cautela e um olhar mais crítico por parte dos gestores 

educacionais e dos responsáveis pela adoção de tais políticas de monitoramento da educação, 

de modo a intimidar ações como as relatadas ou até mesmo a impedir que elas continuem a 

acontecer. Caso contrário, a escola não estará formando cidadãos críticos e atuantes, mas sim 

alunos “acertadores de questões”.  

Desse modo, faz-se necessário repensar os impactos que tais avaliações podem 

provocar, haja vista que, conforme assegura Coutinho (2012, p. 26), elas “[...] podem 

fomentar a indução de práticas limitadas na sala de aula, ocasionando um estreitamento dos 

níveis de aprendizagens dos alunos”. Assim, é imperativo que essa situação não seja 

negligenciada, uma vez que, de outro modo, estar-se-á negligenciando também o direito dos 

estudantes a uma educação realmente de qualidade.  

Embora se reconheça todo o potencial das avaliações externas como norteadoras 

de políticas públicas e de ações direcionadas a melhorias dos sistemas de ensino, nem sempre 

seus resultados ou a maneira como eles são divulgados vêm contribuindo nesse sentido. Prova 

disso é a exposição dos resultados por meio de rankings. Tais ações tanto podem gerar um 

clima de competitividade entre as escolas como podem vir a desestimular comunidade, alunos 

e professores de unidades escolares com baixos rendimentos.  
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 Para Schneider et al. (2015, p. 83): 

  
À conta do ethos competitivo que se instala com a difusão dos resultados obtidos 

com essas avaliações, escolas podem ser incitadas a galgarem melhores postos no 

ranking educacional com consequente redução de potencialização educativa/ 

formativa da avaliação e certa formação do currículo aos testes padronizados.  
  

 Observa-se, portanto, que a publicização dos resultados vem acontecendo de 

maneiras que podem gerar competitividade entre as instituições escolares e seus educadores. 

Ao mesmo tempo, pode desestimulá-los e ocasionar constrangimentos. A comparação entre 

escolas pode também contribuir para que elas passem a concentrar-se demasiadamente nos 

resultados, limitando-se às matrizes dos testes. 

 Vianna (2005) faz um alerta quanto à utilização de rankings. Para esse autor, 

esse procedimento não deve ser usado como um critério de classificação das escolas, visto 

que “As possíveis e reduzidas vantagens do ranking no desenvolvimento de uma nova 

cultura da avaliação acabam por ser superadas por uma problemática bem mais complexa, 

que é a geração de uma competitividade negativa no interior da instituição”  (VIANNA, 

2005, p. 22). A esse respeito, a Conferência Nacional de Educação (Conae) esclarece que: 

 
[...] uma política nacional de avaliação voltada para a qualidade da educação, para a 

democratização do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem deve 

ser entendida como processo contínuo que contribua para o desenvolvimento dos 

sistemas de ensino, como expressão do SNE, excluindo qualquer forma de 

‘ranqueamento’ e classificação das escolas e instituições educativas – tanto as 

públicas, quanto as privadas. (BRASIL, 2014b, p. 68). 

 

Por sua vez, a divulgação pública dos resultados vem ocasionando também um 

outro fator, que é a responsabilização dos professores quando os alunos obtêm baixos 

resultados nas avaliações externas (KOETZ, 2010). Tais posicionamentos desconsideram que, 

embora as matérias avaliadas sejam Língua Portuguesa e Matemática, a compreensão dessas 

disciplinas requer um esforço conjunto por parte de todos os educadores da instituição, e não 

apenas daqueles cujas disciplinas serão abordadas nas avaliações. Segundo Koetz (2010, 

p. 172): “Se todos pensam e discutem coletivamente, a responsabilidade pelos resultados é 

de todos, apesar do fundamental exercício profissional da equipe diretiva e dos docentes, o 

que os diferencia dos demais integrantes da escola”.  

Cumpre-se ressaltar que os docentes fazem parte de um sistema. Eles não são os 

únicos responsáveis pelos resultados dos estudantes. Embora se reconheça a importância do 

educador no processo de ensino-aprendizagem, é necessário levar em consideração outros 

fatores que também são relevantes, por exemplo, situações socioeconômicas e culturais. 
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Contudo, seu papel continua a ser primordial, principalmente nesse cenário educacional em 

que avaliações externas ganham cada vez mais espaço nos meios educacionais e de 

comunicação.  

 O docente passa a ter uma importante ferramenta em mãos, uma vez que: “[...] ao 

conhecer os índices aferidos nos testes, a escola e seus professores têm a oportunidade de 

analisar sua trajetória e verificar o que deu certo, para aperfeiçoar e manter, ou identificar 

falhas e problemas a serem superados” (SOLIGO, 2010, p. 129). Conforme esse autor, ainda 

que se admita a influência de tais avaliações sobre o currículo, o educador deve refletir acerca 

de suas escolhas e problematizar as interferências externas.  

Nesse sentido, concorda-se com Souza (2014, p. 418), para quem “[...] a avaliação 

é, sem dúvida, um caminho promissor em direção à concretização do direito à educação, no 

entanto, não pode ser reduzida a medida de proficiência dos alunos [...]”. Para tanto, urge que 

o meio educacional, sobretudo os gestores públicos, perceba a avaliação como uma aliada aos 

sistemas de educação.  

Corroborando esse posicionamento, Costa (2010, p. 210) assinala que: 

  
A avaliação em larga escala, portanto, guarda possibilidades efetivas para que a 

qualificação seja viável; é necessário, por isso, clareza sobre o que se quer dela; 

assim, será possível realizar uma investigação avaliativa e traçar um processo que 

contribua para o alcance daquilo que efetivamente precisa ser melhorado.  

  

Entretanto, para que ela realmente cumpra essa função, é imperativo que, 

mediante as informações levantadas, busque-se problematizá-la, no sentido de se planejar 

melhorias. Porém, faz-se mister ter como escopo não apenas o resultado final, mas todo o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse ínterim, concorda-se com Sousa (2003, p. 181), para quem: 

“Potencializar a dimensão educativa/formativa da avaliação supõe, certamente, a 

promoção da autonomia pedagógica e didática da escola, e não a sua conformação [...]”. 

Várias são as pesquisas que remetem a uma maior criticidade em relação às avaliações, 

como as mencionadas a seguir.  

 Ovando e Freitas (2012), ao analisarem as repercussões da ação avaliativa do 

Governo Federal nas políticas municipais em 78 municípios do estado de Mato Grosso do 

Sul, constataram que os usos das avaliações externas pelas redes municipais buscam 

aproximação à ênfase da qualidade priorizada com o Ideb, em vez de a avaliação focar 

prioritariamente o problema da qualidade do ensino. 
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 Becker (2012), ao relacionar avaliações em larga escala, como a Prova Brasil, ao 

currículo escolar, apontou pesquisas em que se verifica uma constrição do currículo. A 

autora alerta para que o esforço em retratar a situação educacional do país e a busca por um 

sistema de qualidade não tenham como consequência a redução do currículo e a perda da 

diversidade.  

Vieira e Vidal (2011) realizaram um estudo de caso sobre o Ideb e seus impactos 

na gestão educacional de dez municípios do estado do Ceará, por meio do qual relataram que, 

embora houvesse um aperfeiçoamento da instrução ministrada, foram perceptíveis mudanças 

no conteúdo ensinado com a redução do currículo e com a supervalorização da Prova Brasil.  

Sousa (2003) chegou à conclusão de que as atuais políticas educacionais, ao 

realizarem comparação e classificação de instituições, incorporam a exclusão como fator 

inerente a seus resultados. Para ela, isso seria incompatível com o direito de todos à educação. 

Nesse âmbito, cabe-se questionar se a avaliação está realmente cumprindo seu 

papel. Urge problematizá-la, pois, da maneira como vem acontecendo, além dos fatores 

mencionados, a exemplo da busca desenfreada por resultados, da constrição do currículo, da 

responsabilização dos professores e do ranqueamento das instituições, há ainda todo o 

estresse a que os alunos são submetidos.  

Em muitos casos, os discentes realizam avaliações em quantidades consideráveis, 

haja vista que, ademais das avaliações de sala de aula, têm também que se submeter às de 

âmbito nacional, estadual e municipal. É preciso refletir sobre essa situação para que o 

processo de ensino-aprendizagem não seja comprometido, uma vez que redundaria em perdas 

irreparáveis num sistema de ensino já fragilizado como o existente no país.  

 Assim, é relevante apresentar exemplos em que as avaliações externas são 

aplicadas com o intuito de enriquecer a prática pedagógica. Na próxima seção, será 

apresentado o histórico do Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de 

Jericoacoara (SAEMJJ), objetivando favorecer a compreensão do percurso que resultou na 

implementação da referida sistemática. 
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3  HISTÓRICO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL EM 

JIJOCA DE JERICOACOARA (SAEMJJ) 

 

No município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, existe uma sistemática de 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem por meio da aplicação de avaliações 

em toda a rede de ensino. Tais avaliações são realizadas para aferir a aprendizagem dos 

alunos; em paralelo, os dados obtidos atuam também norteando o trabalho dos educadores e 

da equipe gestora da Secretaria Municipal da Educação (SME). Por serem processuais, ou 

seja, ao longo do ano letivo, norteiam atitudes e ações na tentativa de aprimorar o que é 

identificado. Logo, essa sistemática age na perspectiva de uma avaliação formativa, pois: 

 
[...] uma das tarefas da avaliação formativa é estabelecer o processo e os 

instrumentos para coleta daqueles dados e, em seguida, coletá-los, pelo menos nas 

versões preliminares do produto. A avaliação formativa é constituída pelo que 

ocorre durante a pré-produção, fase de desenvolvimento orientada para 

aprimoramento, e quem quer que deseje efetuar um produto de qualidade precisará 

coletar dados de acompanhamento através do período durante o qual se pode esperar 

significativas mudanças de efeitos [...]. (SCRIVEN, 1981, p. 17). 

  

Vianna (2000, p. 86), amparando-se nas concepções de Scriven, assevera que esse 

tipo de avaliação deveria ocorrer “[...] ao longo do desenvolvimento de programas, projetos e 

produtos educacionais, com vistas a proporcionar informações úteis para que os responsáveis 

possam promover o aprimoramento do que está sendo objeto de implementação”. Nessa 

direção, a sistemática existente em Jijoca é um dos exemplos da adoção de avaliação 

formativa como norteadora de um monitoramento/acompanhamento de um sistema de ensino. 

Denominado como Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de 

Jericoacoara (SAEMJJ), a referida sistemática atua desde 2013 e contempla todas as escolas 

de Ensino Fundamental I e II. Antes de sua adoção nos padrões que se tem, o município já 

realizava avaliações diagnósticas para averiguar a situação da aprendizagem em suas 

escolas. Pavão (1998, p. 59) esclarece que “A prova de diagnóstico destina-se a verificar a 

dificuldade que os alunos têm para a aprendizagem”. Ressalta ainda que ela deve focar 

principalmente as dificuldades apresentadas pelos educandos e ser elaborada com base nos 

erros mais comuns.  

As informações oriundas desses diagnósticos são analisadas pela equipe da 

SME, núcleos gestores e corpo docente das demais escolas. Nessas ocasiões, discutem-se 

estratégias de melhoria em face do que for identificado. Segundo integrantes da referida 

secretaria, em 2009 – ano em que houve mudança de secretário de educação, de membros da 
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secretaria e até mesmo de núcleos gestores das escolas –, fez-se urgente conhecer a 

realidade das escolas para que se pudesse realizar um acompanhamento mais preciso em 

relação aos alunos e educadores do município.  

Realizaram-se, então, avaliações individuais com todos os aprendizes do 2º ano, 

pois se acreditava que, por meio delas, seria possível ter uma base de como estariam as séries 

seguintes. Na ocasião, o foco era a leitura e tentava-se averiguar o nível de leitura e de 

interpretação na referida série. No entanto, tal técnica mostrou-se insuficiente, haja vista que a 

equipe da secretaria, à época com poucos integrantes, não tinha condições de atender à 

demanda, que era grande. A equipe considerou também que a estratégia utilizada dificultava a 

organização das informações em tabelas e gráficos.  

Tais fatores levaram a equipe a optar por avaliações externas objetivas. Esses 

tipos de avaliações são defendidos por Pavão (1998, p. 53-54), ao ponderar a respeito de seus 

benefícios: “[...] Embora a estruturação do problema que limita o tipo de resposta seja uma 

desvantagem do método, há, em contrapartida, a vantagem de ser precisa e de fácil correção”. 

Sua adoção tornou ágil o tratamento das informações, o que fez com que se decidisse por 

aplicá-las também em turmas de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.  

Essa experiência favoreceu para que, no ano seguinte, fossem realizadas 

avaliações nos moldes das avaliações externas, entre elas: Sistema Permanente de Avaliação 

da Educação Básica do Ceará (Spaece) e Prova Brasil. De posse das informações, foram 

elaboradas planilhas simples no editor de texto Excel para condensar os dados e facilitar sua 

análise e discussão. Em seguida, fez-se um comparativo em relação às avaliações externas 

de que o município participava (Spaece e Prova Brasil) e relacionou-se tais resultados com 

os do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Constatou-se que os 

resultados das escolas não estavam tão bons, já que foram identificadas grandes fragilidades 

em relação à leitura, interpretação de textos e raciocínio lógico-matemático.  

As informações alertaram a equipe quanto à necessidade de uma ação, de um 

acompanhamento mais próximo para que pudessem agir antes de um resultado final, ou seja, 

para que pudessem atuar durante o ano de modo a melhorar a situação dos discentes antes de 

eles progredirem para a série seguinte, ou ainda antes de passarem por avaliações externas e 

em larga escala. Werle (2010, p. 22) diferencia as avaliações externas, que podem ser 

realizadas por um profissional ou firma especializada com abrangência de toda ou apenas de 

uma parte das ações institucionais, das avaliações em larga escala, que seriam: 

       
[...] um procedimento amplo e extensivo, envolvendo diferentes modalidades de 

avaliação, realizado por agências reconhecidas pela especialização técnica em 
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testes de medidas, abrangendo um sistema de ensino, ou seja, todas as escolas de 

um determinado nível ou série deste sistema, mesmo que utilizando procedimentos 

amostrais, na maior parte das vezes voltada predominantemente para o foco da 

aprendizagem dos alunos e com a finalidade de obter resultados generalizáveis ao 

sistema. 

 

Percebeu-se ainda que deveriam trabalhar de forma contínua se quisessem 

alcançar tais objetivos. Desse modo, passaram-se a aplicar avaliações logo no primeiro 

bimestre nos 2º, 5º e 9º anos, com o intuito de atuar como panorama da educação no 

município, ou seja, acreditava-se que, por meio delas, ter-se-ia uma noção de como estariam 

as demais turmas. Os dados obtidos eram, então, organizados em gráficos e tabelas por 

escola, com resultados especificados por alunos. Em seguida, realizavam-se reuniões com 

os diretores das escolas, circunstância em que se apresentavam os resultados e discutiam-se 

meios para melhorá-los. Focava-se principalmente a parte pedagógica, listando os 

descritores que apresentavam maiores dificuldades para o professor fazer um trabalho mais 

direcionado em sala. Além disso, os membros da SME davam sugestões e ofereciam-se para 

auxiliar os docentes.  

Ao retornarem das férias, os educandos passavam por um diagnóstico 

intermediário e, no último bimestre, as referidas turmas eram novamente avaliadas para que se 

tivesse uma noção do progresso obtido e dos resultados que poderiam vir a alcançar nas 

avaliações em larga escala. Segundo integrantes da SME, o objetivo era realmente 

diagnosticar, fazer um acompanhamento, saber qual era realmente o nível das crianças, para 

não serem surpreendidos no final, além de poderem intervir ao longo do processo. Nos anos 

seguintes, continuaram adotando essa metodologia, todavia os educadores do município 

foram dando sugestões para seu aprimoramento, mas ainda não era legalizada, tampouco 

possuía um nome específico. 

 

3.1 Aperfeiçoando a sistemática de avaliação municipal 

 

Em 2013, em função do pleito eleitoral de 2012, mudou-se a gestão municipal, com 

isso mudou também o secretário municipal de educação. Na ocasião, tentou-se legalizar o 

sistema de avaliação externa implementado por Jijoca de Jericoacoara. Embora não se tenha 

uma resposta em relação a esse fato, ao sistema de avaliação municipal foi-lhe atribuído nome, 

Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de Jericoacoara (SAEMJJ), e instituídos 

responsáveis para seu acompanhamento.  



55 

A nova secretária de educação, senhora Vera Vasconcelos, vivenciara uma 

experiência de avaliação em rede no município em que anteriormente fora gestora. Ao 

assumir a SME de Jijoca, trouxe consigo sugestões para aperfeiçoar o que já existia. Na 

oportunidade, uma equipe do município compareceu a essa cidade para conhecer seu sistema 

de monitoramento do ensino, percebendo que a metodologia lá adotada era parecida com a 

que havia em Jijoca de Jericoacoara. Entretanto, nessa outra cidade, focavam-se 

prioritariamente as avaliações e os resultados, por exemplo: o aluno “x” tirou 6,0; o aluno “y” 

tirou 8,0; o aluno “z” tirou 4,0. O trabalho consistia na obtenção de uma nota e posteriormente 

na melhoria dela.  

 Por outro lado, eles tinham um sistema de tratamento das informações bem 

mais avançado, em que as questões eram distribuídas por peso, de acordo com o nível de 

dificuldade, e os dados eram tabelados e organizados em gráficos mais sofisticados. A 

equipe da SME de Jijoca adotou de imediato essa maneira de elaborar as avaliações e 

condensar as informações resultantes. O SAEMJJ formou-se, pois, dessa junção entre o que 

já se realizava referente à avaliação e ao acompanhamento do ensino com as inovações 

trazidas pela nova secretária. 

O SAEMJJ seria, então, um exemplo das repercussões que as políticas de 

acompanhamento da educação podem vir a atingir, porquanto também prima por padrões de 

qualidade por meio de sistemáticas de avaliação. Ele atua, pois, do seguinte modo: 

 
  Gráfico 3 – Fluxograma de etapas do SAEMJJ 

 
  Fonte: Elaboração própria (2016).  
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3.2 SAEMJJ: passo a passo 

 

Com o objetivo principal de avaliar e acompanhar todos os alunos da rede de 

ensino municipal, a equipe da SME distribui-se de acordo com os níveis de ensino, ou seja, 

cada equipe responsabiliza-se por determinada(as) série(s)/ano(s). Elas serão as 

responsáveis por acompanhar as turmas no decorrer do ano letivo consoante o modo 

explanado à frente. 

Inicialmente, reúnem-se para a elaboração de uma Matriz de Avaliação, baseada 

em diversas matrizes, dentre elas: a do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a 

do Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) e a do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece). Em seguida, dão início à elaboração das 

avaliações, atividade conduzida pelos responsáveis de cada modalidade de ensino. Ao 

concluírem-nas, essas avaliações são apresentadas ao grupo, quando são discutidas, 

revisadas e refeitas, se for o caso.  

Após essa etapa, elabora-se um calendário para sua aplicação nas escolas. 

Simultaneamente, são criadas planilhas contemplando os descritores que serão avaliados, os 

nomes dos aprendizes por séries/anos e escola e a descrição das questões. No dia da 

realização das avaliações, a equipe da SME comparece às unidades para aplicá-las. Ressalte-   

-se que os mesmos aplicadores atuarão como corretores. Já no momento da condensação dos 

dados nas tabelas e gráficos específicos, somente os responsáveis por essa etapa é que 

desenvolvem esse trabalho com as informações.  

Vianna (2005, p. 133), ao discorrer sobre as avaliações em larga escala, esclarece 

que um programa de avaliação, mesmo não sendo em larga escala, “[...] exige o envolvimento 

de diferentes grupos em um trabalho de inter-relações, impondo-se, portanto, um 

gerenciamento competente [...]”. Segundo o autor, isso contribuiria para monitorar os 

problemas e conflitos de relações humanas e, desse modo, reduzir os riscos que podem levar 

ao fracasso das atividades.  

Como explicitado anteriormente, na SME, cada um dos educadores que compõe a 

equipe responsabiliza-se por turmas específicas. Logo, tais profissionais atuam como 

responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento dos referidos/as anos/séries. Existem 

ainda profissionais na equipe que ficam com a incumbência de elaborar as planilhas e 

gráficos, organizá-los por escolas e sintetizar os resultados das avaliações, os quais são 

organizados em tabelas, conforme se pode ver adiante.  
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Tabela 8 – Tabela de respostas de uma turma de Língua Portuguesa 

 
Fonte: SME de Jijoca de Jericoacoara (2015). 

 

Na tabela, os dados são tabelados por escola e turma. Contemplam-se não 

apenas as notas dos alunos, mas também os descritores por questões e o percentual de 

acertos em cada um dos descritores abordados. Segundo os integrantes do SAEMJJ, tais 

informações objetivam nortear o professor quanto às necessidades educacionais de seus 

discentes, uma vez que lhe possibilitam identificar em quais áreas e conteúdos seus 

educandos estão com maiores dificuldades de aprendizagem. Ao mesmo tempo, fornecem 

um panorama da turma por educando, que deve ter um acompanhamento mais 

individualizado a fim de que tenha condições de avançar.  

Para que a turma seja visualizada como uma unidade, com avanços e 

dificuldades próprias, diferenciando-a das demais, é feito também um mapa de 

aproveitamento por turma, conforme expresso na imagem que segue. Este mapa pretende 

atuar como uma espécie de fotografia, em que se visualiza o desempenho dos estudantes em 

face dos descritores avaliados. 
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Gráfico 4 – Mapa de aproveitamento por turma 

 
 Fonte: SME de Jijoca de Jericoacoara (2015). 

  

O referido gráfico condensa dados do rendimento da turma, dentre eles, o 

percentual de participação, o desempenho dos alunos por questões e por descritores e a 

média da turma. Almeja-se, com isso, direcionar não apenas o trabalho do professor, mas 

também o do coordenador pedagógico e o do diretor das escolas, uma vez que teriam uma 

visão mais abrangente de cada uma das turmas.  

Após o lançamento dos dados no sistema, ocorre o cruzamento das informações 

anteriores com os dados obtidos. A equipe do SAEMJJ reúne-se para fazer uma análise 

interna por escola, por turma e por ano/série. Em seguida, o grupo discute maneiras de 

atuação junto à escola a fim de dar-lhe suporte e de auxiliar os professores. É feita também 

uma reunião com os núcleos gestores das escolas para repassar-lhes os resultados mais 

gerais, as notas, demonstrar a escola que cresceu, que precisa estar em alerta, etc. Nessas 

ocasiões, utilizam-se gráficos comparativos, conforme o expresso à frente. 
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Gráfico 5 – Comparativo entre os diagnósticos do SAEMJJ 

 
Fonte: SME de Jijoca de Jericoacoara (2015). 

  

O gráfico demonstra um comparativo entre os diagnósticos iniciais realizados em 

anos diferentes. São expressos os resultados por escola, conforme indicado por siglas, que 

seriam as abreviações dos nomes das referidas instituições. Ele propicia aos diretores uma 

visualização geral do município, demonstrando suas escolas em relação às demais. Elas são 

exibidas desse modo para servir de incentivo, pois, segundo a equipe do SAEMJJ, uma visão 

geral pode motivar-lhes a melhorarem seus resultados. 

Nessa direção, Vianna (2000, p. 92) informa que “[...] Scriven defendeu e 

justificou plenamente a necessidade da realização de avaliações comparativas, que teriam um 

maior aporte de informações, permitindo uma tomada de decisão e o estabelecimento de 

juízos de valor de uma forma mais segura”. A respeito de avaliações comparativas, Pavão 

(1998, p. 25) argumenta que:  

 
Seja qual for a concepção adotada, para que a avaliação se efetive, é necessário que, 

para cada aspecto da realidade educacional a ser avaliado, sejam definidos padrões 

de comparação. E é justamente no julgamento comparativo entre a ação educativa e 

os padrões previamente definidos que consiste a avaliação. 

 

 Para que as comparações entre os resultados das avaliações sirvam de estímulo e 

de norteamento para melhorias, a equipe do SAEMJJ visita às escolas com os dados oriundos 

dos diagnósticos que aplica.  
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3.3 SAEMJJ: atuação junto às escolas 

 

Nos dias que seguem à reunião com os núcleos gestores, são agendadas visitas 

às escolas. Nesses encontros, senta-se, de modo individualizado, com os professores e 

coordenadores pedagógicos para se discutir sobre os resultados. Os membros da equipe do 

SAEMJJ suscitam questões como: “Tais alunos estão nesse nível, isso corresponde com 

sua visão? Quais são as intervenções que já estão acontecendo? Quais são as outras que a 

gente pode sugerir?”. A relevância de momentos como esses é defendida por Soligo (2010, 

p. 129), haja vista que, consoante esse autor: 

       
Ao conhecer os índices aferidos nos testes, a escola e seus professores têm a 

oportunidade de analisar sua trajetória e verificar o que deu certo, para 

aperfeiçoar e manter, ou identificar as falhas e problemas a serem superados. 

Isso gera o desconforto e desacomoda professores e gestores. O processo de 

desacomodação leva à reflexão, e a reflexão à desacomodação, em um processo 

dialético.  

     

Dependendo da situação, são realizadas intervenções mais pontuais, dentre elas, 

destacam-se: revisão do material didático existente, organização de aulas de reforço para os 

alunos, controle maior em relação à frequência dos discentes e monitoramento referente aos 

avanços obtidos pelos aprendizes. Tais práticas estão em consonância com o que argumenta 

Koetz (2010, p. 172) sobre a importância de se trabalhar os resultados, ao afirmar que, a 

partir deles, “[...] os professores passam a contar com informações sobre as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, podendo, pelo diálogo e reflexão, buscar estratégias de ensino e 

de aprendizagem para melhorar a qualidade da educação. 

 Diante do que foi mencionado, as avaliações externas atuam também 

direcionando o trabalho da própria equipe da SME. Os resultados obtidos e as visitas 

realizadas às escolas, em que se estuda cada vivência das instituições, norteiam os 

trabalhos de formações que ocorrem principalmente nos anos iniciais, ministrados pelo 

SAEMJJ.  

Quando se identifica em que aspecto os educadores estão enfrentando maiores 

dificuldades, essas informações são logo utilizadas, tornando-se o conteúdo a ser trabalhado 

pela equipe do SAEMJJ. Soligo (2010, p. 131) afirma que a criação e o desenvolvimento de 

espaços de reflexão, através de formações e reuniões pedagógicas, “[...] podem ser o caminho 

mais eficiente para a melhoria das práticas pedagógicas e da significação dos processos e 

resultados das avaliações, tanto internas quanto externas”. 
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As referidas formações ocorrem por ano/série e se dão de acordo com as 

necessidades dos educadores, embasando-se nos materiais do Pacto para a Alfabetização na 

Idade Certa (Paic), do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e das revistas 

educativas ofertadas aos municípios. Em paralelo, cada professor relata as situações e os 

progressos de suas salas de aula, ou seja, relatam os avanços concernentes ao que foi 

identificado nos diagnósticos do SAEMJJ.  

Cumpre-se destacar que, nos anos iniciais e nas séries que passam por 

avaliações em larga escala, os diagnósticos ocorrem três vezes ao ano para que se possa 

realizar um acompanhamento mais preciso. Já nas demais turmas, são aplicados 

diagnósticos ao início e ao término do ano letivo. Luckesi (2011) argumenta que a 

avaliação necessita ser diagnóstica, embora, não raro, ela atue de forma classificatória. 

Para o autor, “[...] Com a função diagnóstica, ao contrário, ela constitui-se num momento 

dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a 

autonomia, do crescimento para a competência, etc.” (LUCKESI, 2011, p. 83). Após a 

aplicação dos mesmos, ocorre novamente o processo supracitado de correção, condensação 

e divulgação das informações. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, a abordagem metodológica utilizada foi prioritariamente 

qualitativa. Contudo, apropriou-se de estatística descritiva como método complementar na 

análise dos dados. Foram implantadas simultaneamente por acreditar-se que enriquecem o 

estudo em questão e ampliam as percepções acerca da problemática, envolvendo 

sistemáticas de avaliações. Nesse aspecto, a autora desta dissertação corrobora a visão de 

alguns autores que defendem seu uso simultâneo. Dentre eles, destacam-se Santos Filho e 

Gamboa (1995, p. 54), ao assinalarem que: 

 
[...] é pragmaticamente defensável que no presente estágio de desenvolvimento do 

conhecimento humano, e de modo especial na área das ciências humanas e da 

educação, se admita e se adote a articulação e complementariedade dos 

paradigmas a fim de fazer avançar o conhecimento humano. 

    

 Desse modo, a metodologia ficou assim delimitada:  

 
Quadro 3 – Síntese metodológica da pesquisa 

Metodologia 

Quanto ao tipo de pesquisa 

– Prioritariamente qualitativa, com abordagem 

hermenêutica fenomenológica heideggeriana; 

– Parcialmente quantitativa, com o uso de esta-

tística descritiva. 

Quanto aos procedimentos para a coleta de dados 

– Entrevista semiestruturada; 

– Questionário com questões fechadas; 

– Análise documental. 

Quanto às formas de registro 

– Gravador; 

– Multimídia mp3; 

– Fotografias;  

– Papel (documentos pré-elaborados). 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.1 Descrição e critérios de escolha do campo e dos sujeitos 

 

O presente trabalho centrou-se numa prática de avaliação externa existente no 

município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. A cidade adota uma sistemática de 

acompanhamento da educação por meio da aplicação de avaliações no decorrer do ano letivo. 

Denominado Sistema de Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de Jericoacoara 

(SAEMJJ), contempla todas as escolas da rede de ensino municipal e, mediante os dados 

obtidos, direciona o trabalho dos educadores da cidade.  

Além disso, os alunos das escolas da cidade de Jijoca de Jericoacoara vêm se 

destacando constantemente nos resultados obtidos nas avaliações em larga escala, como Prova 
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Brasil e Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece). Em 

relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o município de Jijoca de 

Jericoacoara, na maioria das vezes, ocupa os primeiros lugares na terceira Coordenadoria 

Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede 3), destacando-se também por suas médias 

no Ideb, pois vem progredindo em relação aos resultados.  

Desse modo, o SAEMJJ foi estudado nesta pesquisa, focando-se, contudo, a 

avaliação dos estudantes em anos iniciais: no 2º ano da rede municipal. Isso se deve por 

considerar-se que esse é o ano escolar em que se inicia o ciclo das avaliações externas, ocasião 

em que as crianças vão deparar-se, pela primeira vez, com o efeito/peso que seus desempenhos 

e/ou resultados podem vir a acarretar para os seus professores, para a escola e para o município.  

 

4.2 Etapas da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada em escolas que possuem turmas de anos iniciais do 

Ensino Fundamental I no município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Ao todo, são oito 

escolas, distribuídas na zona urbana e rural. O quadro que segue apresenta informações 

relevantes das instituições a serem pesquisadas.  

 
     Quadro 4 – Dados das escolas: 2015 

Escolas Localização N. de alunos N. de turmas 

EMEF Antônio Dutra de Souza Baixio 37 2 

EMEF Dona Joaquina Teixeira Mangue Seco 22 1 

EMEF Francisco Raimundo Dutra Córrego do Urubu 32 2 

EMEF Francisco Sales de Carvalho Córrego da Forquilha 54 2 

EMEF José Brandão de Albuquerque Córrego Perdido 16 1 

EMEF José Dionísio de Sousa Sede 110 4 

EMEF Nossa Senhora da Consolação Jericoacoara 35 2 

EMEF Professora Igardene Fonteles Sede 40 2 

    Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 Na sequência, estão dispostas as etapas de execução da pesquisa.  

 

4.2.1 Etapa 1 – Entrevistas com os técnicos da SME 

 

Na etapa 1, elaborou-se o histórico do SAEMJJ, sistemática de avaliação existente 

no município. Para tal, foram realizadas entrevistas com técnicos educacionais que trabalham 

na Secretaria Municipal da Educação (SME) de Jijoca de Jericoacoara, os quais, ao longo dos 
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anos, integram a equipe da SME nas funções de monitoria e acompanhamento das escolas por 

meio da aplicação de avaliações sistemáticas.  

Nessa fase da pesquisa, optou-se por entrevistas devido à insuficiência de fontes 

documentais e devido a seu caráter fundamental para a obtenção de informações pertinentes. 

Nos apêndices desta dissertação, encontra-se o roteiro das entrevistas, as quais foram 

semiestruturadas. Conforme Lüdke e André (1986, p. 33-34): “[...] nas entrevistas não 

totalmente estruturadas, onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões, o 

entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele detém e que 

no fundo são a verdadeira razão da entrevista”.  

Para facilitar o tratamento das informações decorrentes do roteiro de entrevistas, o 

mesmo foi desenvolvido em duas partes distintas, a citar: a primeira, direcionada à abordagem 

dos aspectos voltados para o perfil profissional do entrevistado e sua relação com o objeto da 

pesquisa; e a segunda, direcionada ao SAEMJJ.  

As formas de registro utilizadas foram o uso de gravador multimídia mp3 e de 

gravador de celular, bem como de documentos contendo o roteiro para as entrevistas e para 

a coleta de informações relacionadas ao perfil do entrevistando e sua relação com o objeto 

de estudo. 

 

4.2.2 Etapa 2 – Visitas às escolas 

  

Na etapa 2, ocorreram as visitas às escolas com a finalidade de realizar um 

levantamento do desempenho dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental no decorrer 

dos anos. Na ocasião, aferiram-se as médias bimestrais em Língua Portuguesa e em Matemática 

de todos os educandos de 2º ano no período de 2011 a 2014. Desse modo, buscou-se analisar o 

desempenho dos discentes antes e durante a adoção do SAEMJJ. Um dos objetivos principais 

nessa etapa foi verificar se a sistemática existente contribui para o processo de ensino-                 

-aprendizagem, perceptível, entre outras coisas, através do desempenho dos estudantes em sala.  

Na oportunidade, a pesquisadora entrevistou os profissionais dos núcleos 

gestores das instituições para ver como eles trabalham com as notas obtidas pelos alunos 

nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. Um dos propósitos consistiu em ver 

a maneira como esses profissionais percebem os aprendizes que não obtêm bons 

desempenhos nas avaliações e, ao mesmo tempo, conhecer as ações decorrentes de 

acompanhamento a esses discentes. Em seguida, com os diários de 2011, 2012, 2013 e 2014 

em mãos, a pesquisadora calculou as médias dos educandos por bimestres. 
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4.2.3 Etapa 3 – Condensação das médias 

 

Na etapa 3, procedeu-se à condensação dos dados obtidos. De posse das cópias 

dos diários, as médias foram conferidas e tabeladas em programa específico: editor de textos 

Excel 2013. 

 

4.2.4 Etapa 4 – Análise dos dados 

  

Na etapa 4, realizou-se a análise dos dados por meio do programa estatístico IBM 

SPSS Statistics 20.  

 

4.2.5 Etapa 5 – Realização das entrevistas 

 

Na etapa 5, recorreu-se novamente ao uso de entrevistas. Consoante Lüdke e 

André (1986, p. 34): “A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite 

a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”.  

Foram entrevistados os professores das turmas de 2º ano do Ensino Fundamental 

I, os coordenadores pedagógicos e os diretores de cada uma das instituições. Objetivou-se, 

com isso, perceber seus posicionamentos em relação à adoção do SAEMJJ, bem como a 

importância que dão ao desempenho das crianças nas disciplinas pesquisadas. 

A esses sujeitos foram atribuídas decodificações com vistas a lhes preservar a 

identidade, a citar: professor (P), coordenador pedagógico (C) e diretor (D). Assim, em suas 

falas, foram referenciados do seguinte modo: P1E1: Professor 1 da Escola 1; C1E1, 

Coordenador 1 da Escola 1; D1E1: Diretor 1 da Escola 1; e assim por diante.  

O instrumental utilizado nas entrevistas, por sua vez, foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa.  

 

4.3 Apresentação de um fluxograma com as etapas da pesquisa  

 

  O fluxograma referente à esta pesquisa de mestrado – intitulada Os efeitos de uma 

sistemática de avaliação municipal na aprendizagem de alunos de 2º ano dos anos iniciais 

em escolas do município de Jijoca de Jericoacoara (CE) – será apresentado a seguir. 
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Gráfico 6 – Fluxograma de etapas da pesquisa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.3.1 Procedimentos éticos  

 

 Integrantes da SME de Jijoca de Jericoacoara, diretores escolares, coordenadores 

pedagógicos e professores de Língua Portuguesa e de Matemática das escolas que possuem 

Ensino Fundamental I assinaram termo autorizando a realização da pesquisa. Mediante o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, esses sujeitos mencionados assentiram quanto à 

realização da entrevista. Desse modo, as entrevistas foram realizadas de forma individualizada 

e em locais reservados nas escolas e/ou na SME, sem interferências externas. Elas foram 

gravadas em áudio com um gravador multimídia mp3.  
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Avaliar os efeitos dos SAEMJJ 
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 A identificação dos sujeitos e das instituições escolares como também os dados 

coletados serão resguardados e utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.  

 

4.4 Abordagem fenomenológica  

 

O objetivo central desta dissertação é avaliar o papel desempenhado por uma 

sistemática de avaliação municipal ante o processo de ensino-aprendizagem dos alunos de 2º 

ano dos anos iniciais da rede pública municipal de Jijoca de Jericoacoara. Para tanto, faz-se 

necessário revelar o que mostra a realidade do ensino e confrontar esses achados com uma 

teoria. Trata-se, portanto, de uma abordagem fenomenológica. A questão inicial é: o que é 

fenomenologia? Como resposta, Heidegger, citado por Schmidt (2012, p. 88), propõe: “A 

fenomenologia sem o emprego de pressuposições e sim como método específico de pesquisa 

que visa a mostrar como os objetos se ‘mostram por si mesmos’”. 

Esteban (2010, p. 65), por sua vez, sintetiza-a como “[...] a corrente filosófica que 

mais influenciou o pensamento do século XX. A fenomenologia é acima de tudo uma 

filosofia, ou também, diversos enfoques filosóficos, embora relacionados”. Para esse autor, 

ela “[...] é uma tentativa de retornar aos conteúdos primitivos da consciência, isto é, aos 

objetivos que nos apresentam em nossa própria experiência antes que lhes atribuamos algum 

sentido [...]” (ESTEBAN, 2010, p. 65). 

O termo “pressuposições” é essencial para se compreender fenomenologia. Ele 

significa que não se deve querer de antemão encontrar o que se espera de uma teoria que se 

tem em mente, mas esperar que o objeto estudado as revele, se a teoria estiver certa. Um 

pouco de história sobre o nascimento dessa corrente filosófica será útil para se compreender 

sua postura epistemológica. 

 Durante o século XVII, o positivismo defendia a ideia de que a ciência natural era o 

único caminho de se obter conhecimento válido sobre o homem e os fenômenos naturais, 

utilizando apenas o método experimental e os modelos matemáticos. Nessa época, a ciência e a 

filosofia centravam-se no princípio de que o mundo estava matematicamente organizado, um 

período que atualmente seria denominado como método científico (ESTEBAN, 2010). Esse 

paradigma vigente tinha em Augusto Comte (1798-1857) e em René Descartes (1596-1650) suas 

figuras exponenciais, além de matemáticos e filósofos renomados, como os alemães Gottfried 

Wilhelm von Leibniz (1646-1716) e Christian Wolff (1679-1754), que trabalhavam com 

modelos matemáticos e ontologia.  
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Seguindo essa perspectiva, Santos Filho e Gamboa (1995) sintetizam as 

características do método científico das ciências naturais se aplicado à sociologia, à psicologia 

e à educação. Suas características básicas são: 

       
Primeiro, defende o dualismo epistemológico, ou seja, a separação entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento; segundo, vê a ciência social como neutra ou livre de valores; 

e terceiro, considera que o objetivo da ciência social é encontrar regularidades e 

relações entre os fenômenos sociais. (SANTOS FILHO; GAMBOA, 1995, p. 23). 

 

Ressalte-se, contudo, que, conforme as premissas do positivismo: o mundo é objetivo, 

independentemente das pessoas que o conhecem; existe uma separação clara entre sujeitos e 

objetos; o mundo social é similar ao natural; o objetivo da pesquisa é desenvolver leis universais 

que expliquem o mundo (ESTEBAN, 2010). 

 Essa abordagem passou a enfrentar, a partir do final do século XIX, sérias 

oposições epistemológicas por parte de pensadores, pesquisadores e filósofos. Segundo 

Santos Filho e Gamboa (1995, p. 24): “Os filósofos e pensadores sociais envolvidos nisso 

entendiam que o estudo da vida social humana, em termos de analogia com as ciências físicas, 

além de incorreto, podia destruir o que representa a essência da vida social humana”.  

  Iniciava-se, então, um movimento de reação ao predomínio positivista. O 

problema essencial a ser enfrentado era como pesquisar e interpretar os fenômenos humanos 

que se revelam principalmente pela vivência e são expressos pela linguagem. Ao abordar essa 

questão, Dilthey (apud SCHMIDT, 2012, p. 20) assinala que: “Já que a linguagem é a 

expressão mais completa da vida interna de outra pessoa, a hermenêutica enquanto 

compreensão interpretativa das expressões linguísticas é o modelo para o processo geral de 

compreensão nas ciências humanas”. 

 Embora já existissem algumas teorias de interpretação parcial para áreas 

específicas como religião, elas não se aplicavam a textos de caráter mais geral. Um dos 

primeiros filósofos a enfrentar esse problema foi Friedrich Schleiermacher (1838-1917), que 

propôs uma hermenêutica geral, tendo como base a noção de que a linguagem leva em conta 

as ideias do autor, a forma de expressá-las num discurso que deve ser compreendido por 

aqueles que a ele tenham acesso. Suas teorias influenciaram Wilhelm Dilthey (1833-1911), 

que incorpora elementos de sua hermenêutica. Em decorrência, Dilthey estabelece sua teoria 

da compreensão e influencia o desenvolvimento posterior da hermenêutica em Heidegger. A 

questão é: o que seria, então, hermenêutica? 

Etimologicamente, hermenêutica originou-se da palavra grega hermeneuein, que 

significa interpretar ou compreender. Por volta do século XVII, esse termo referia-se à 
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interpretação da Bíblia ou de um conjunto de regras para essa interpretação. Contudo, para 

que tal compreensão ocorresse, levava-se em consideração a análise do contexto histórico. 

Posteriormente, “[...] foi necessário apenas um pequeno passo para elevar o conceito de 

hermenêutica a um nível de metodologia geral para a interpretação de todos os textos escritos 

(SCHMIDT, 1993 apud ESTEBAN, 2010, p. 63). Somente em meados do século XIX, ela 

“[...] evoluiu do status de metodologia filosófica para uma filosofia do significado de todas as 

expressões humanas” (ESTEBAN, 2010, p. 63). Conforme Schmidt (2012, p. 13): “[...] 

Schleimacher afirma que a hermenêutica é necessária em todos os casos de compreensão da 

linguagem falada ou escrita”.  

Ao abordar hermenêutica, por sua vez, discorre-se sobre o “círculo hermenêutico”. 

Essa expressão significa que o processo de compreensão ocorre em forma de círculo, ou seja, 

existe uma interdependência entre as partes, pois, para se compreendê-las, é necessária uma 

visão do todo. Por outro lado, o todo só pode ser compreendido a partir de uma compreensão 

das partes. Em relação a esse círculo, há posicionamentos diferentes por parte dos filósofos. 

Schleiermacher afirma que ele pode ser quebrado, ao passo que Heidegger discorda, 

defendendo que ele não pode ser quebrado, mas que se pode entrar nele pela forma correta.  

Schleiermacher (apud SCHMIDT, 2012, p. 31) traz um exemplo da utilização desse 

círculo na abordagem hermenêutica, segundo o qual: “Para compreendermos os escritos de um 

autor, precisamos compreender a linguagem e história de seu tempo, mas, para compreendermos 

essa linguagem e história, precisamos ter compreendido os escritos dessa época, incluindo os do 

autor”. Essa nova visão do papel da linguagem passou a significar a representação dos eventos e 

vivências humanas, uma vez que, como assegura Coreth (1973, p. 26): 

   
[...] quanto mais se procura atingir pelo pensamento a essência eterna e imutável, 

mais se deve entender e apreciar a linguagem como pertencente a este mundo 

passageiro e transitório. O pensamento puro alcança o predomínio sobre o logos da 

linguagem. Descortina-se, dessa maneira, o terreno fértil para a proposta de busca 

das essências de Husserl.  

  

Wilhelm Dilthey, com base nessa proposta de interpretação, desenvolveu o conceito 

de ciências do espírito. Segundo Palmer (1989, p. 105), aquele autor: 

       
[...] começou a ver na hermenêutica o fundamento para as ciências 

Geisteswissenschaften – quer dizer todas as humanidades e as ciências sociais, todas as 

disciplinas que interpretam as expressões da vida interior do homem, quer essas 

expressões sejam gestos, pactos históricos, leis codificadas, obras de arte ou de literatura. 

  

Ressalte-se, no entanto, que a “[...] palavra alemã que foi traduzida como 

‘espiritual’ também significa ‘mental’, por isso Dilthey não se refere apenas a um reino 
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religioso, mas a um reino de todas as formas do mental ou intelectual, que também inclui 

emoções ou propósitos” (SCHMIDT, 2012, p. 31). O espiritual estaria, então, relacionado às 

emoções, desejos, ideias, propósitos, etc.  

 Dilthey teve um importante papel, visto que, além de influenciar as teorias 

hermenêuticas de Heidegger e Gadamer, “[...] ampliou o alcance da hermenêutica – de expressões 

linguísticas para todas as expressões dos seres humanos” (SCHMIDT, 2012, p. 48). Com essa 

perspectiva, esse filósofo se contrapôs à matematização das ciências humanas, utilizando algumas 

ideias de Leibniz e Wolff, seus ferrenhos opositores. Para tanto, Dilthey questionou de Leibniz a 

explicação adequada do problema do criacionismo. Ocorre que o criacionismo tem fundamento 

religioso, segundo o qual tudo foi criado por um agente sobrenatural. Como o homem foi criado, 

tudo o que lhe diz respeito pode ser considerado como pertencente ao mundo natural. 

A partir da afirmação “Penso, logo existo”, de Descartes, os filósofos passaram 

a defender a ideia de que a presença do homem trouxe consigo o livre arbítrio, isto é, seu 

poder de escolha entre o bem e o mal, de expressar-se livremente e de se dispor a enfrentar 

as possibilidades que lhe são apresentadas. Por outras palavras: escrever sua própria 

história. Logo, sua presença é algo humano que se revela em seus atos e ações. Após anos 

de debates, foram aceitos os argumentos de Dilthey acerca da separação entre as ciências da 

natureza e as ciências do espírito, essas últimas para estudar o que Heidegger denominou de 

Dasein (o “ser-aí-no-mundo”). 

Com fundamento na separação dos dois campos, Edmund Husserl (1859-1938) 

fundou uma escola fenomenológica, tendo como princípio básico ir às “coisas mesmas” 

(HEIDEGGER, 2009) para estudar os fenômenos. “A máxima de Husserl, ‘Para as coisas em 

si’ significa que a filosofia precisa voltar para uma descrição pura das coisas em si como elas 

são experimentadas” (SCHMIDT, 2012, p. 79). Martin Heidegger (1889-1976) foi um dos 

filósofos a se filiar a essa escola fenomenológica.  

  Dada a natureza deste estudo, que trata de compreender a vivência dos atores 

educacionais (gestores, coordenadores, professores) em relação aos efeitos da adoção dessas 

sistemáticas por parte dos municípios e como elas contribuíram para a aprendizagem de alunos 

em anos iniciais do Ensino Fundamental, escolheu-se a proposta hermenêutica de Heidegger. 

 

4.4.1 A proposta hermenêutica de Heidegger  

 

O papel que a hermenêutica exerceria na filosofia de Heidegger foi descrito num 

curso que lecionou em 1923, intitulado “Ontologia, a hermenêutica da factididade”. Para 
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facilitar a compressão desse filósofo, compete, pois, esclarecer o que vêm a ser ontologia e 

facticidade, bem como a relação dessa facticidade com a hermenêutica, de acordo com sua 

perspectiva. Assim, conforme Heidegger (apud SCHMIDT, 2012, p. 81): “[...] ontologia é o 

estudo do ser, mas ela precisa ser entendida aqui [...] ‘como uma diretiva indefinida e vaga’ 

no sentido que o ‘ser deve, de alguma forma temática, ser investigado e chegar à linguagem’”. 

Já a facticidade “[...] significa o modo particular do ser de Dasein. [...] Dasein é composto por 

‘da’, que significa ‘aí’, e ‘sein’, que significa ‘ser’; assim, ‘Dasein’ significa literalmente ‘ser 

aí’” (HEIDEGGER apud SCHMIDT, 2012, p. 82). 

O termo Dasein, em alemão, pode significar “ser humano”. No entanto, na filosofia 

de Heidegger, esse termo representa o modo de ser do ser humano, ou seja, sua maneira de estar 

no mundo. Isso implica Dasein de forma ativa na vida, por uma quantidade de tempo e situado 

num dado período histórico. Nessa concepção, a hermenêutica é usada para trazer à mostra 

vários aspectos da facticidade, haja vista que, consoante Heidegger (apud SCHMIDT, 2012,     

p. 86): “Numa hermenêutica da facticidade, Dasein tem a possibilidade de se compreender”.  

Essas concepções, bem como a maneira como esse filósofo aborda a 

hermenêutica, estão presentes na obra que publicou em 1927, denominada Ser e tempo. 

Entretanto, consoante Schmidt (2012), ele nunca completou essa obra, pois, nos anos 1930, 

ele assume um posicionamento diferente, passando a ser considerado o segundo Heidegger. 

Nesse período, o filósofo alemão abandona o termo “hermenêutica” e volta-se mais para a 

poesia, na tentativa de compreender o advento do ser.  

Heidegger entendia a fenomenologia como o método através do qual se ganha 

acesso aos fenômenos relacionados com as ciências humanas. Desse modo, cabe perguntar 

mais precisamente: o que é um fenômeno? Para explicá-lo, o filósofo retorna às origens 

gregas da palavra, que significa “[...] o que se revela, o que se mostra em si mesmo [...]” 

(HEIDEGGER, 2009, p. 67). A fenomenologia os estuda a partir de seu desvelamento. Nesse 

sentido, é preciso que o pesquisador as ponha entre parênteses, mesmo tendo suas 

preconcepções, previsões sobre algo que vai pesquisar, para não interferir no que vai aparecer. 

Como então, com esses cuidados, pode-se apreender o que um fenômeno revela? 

Levando em consideração as diferentes maneiras de manifestações humanas, 

como a linguagem oral e gestual, as produções artísticas, etc., para se compreender como um 

fenômeno se revela, faz-se imprescindível conhecer a diferença entre “ser” e “ente”. O 

conceito de ente, presença, diz respeito aos elementos que se põem para possibilidades, ou 

seja, o ser humano em sua vivência cotidiana. Segundo Heidegger (2009, p. 85): “Ser é o que 

neste ente está sempre em jogo”. Sendo assim, é o ente que revela a essência do ser.  
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Conforme Heidegger (2009, p. 66), para se chegar ao ente, é preciso um “[...] 

conceito de método que não caracteriza a quididade real dos objetos [...], mas o seu ‘modo’, o 

como dos objetos”. Destarte, a maneira de se chegar ao ente é buscando compreender a 

linguagem que ele emprega ou as diferentes formas com as quais ele pode vir a aparecer, 

denominadas “horizontes” ou “ângulos”. Por essa razão, a compreensão, para Heidegger (2005, 

p. 207, grifos do autor), é condição necessária e suficiente para a interpretação, de sorte que: 

 
No compreender, a presença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser para 

possibilidades em compreendendo é um poder-ser que repercute sobre a presença as 

possibilidades enquanto aberturas. O projetar inerente ao compreender possui a 

possibilidade própria de se elaborar em formas. Chamamos de interpretação essa 

elaboração. A interpretação funda-se existencialmente no compreender, e não vice-versa.  

 

As “possibilidades” e “aberturas” mencionadas no texto recebem a denominação 

de “posição prévia”, “visão prévia” e “concepção prévia” (HEIDEGGER, 2005, p. 211), 

consideradas elementos fundantes da interpretação. Para esse filósofo, esses são os 

ingredientes básicos para a aplicação do círculo hermenêutico. 

Essa ideia de Heidegger é ampliada por Gadamer (1997, p. 42), que entende que a 

compreensão “[...] começa sempre com conceitos prévios que serão substituídos por outros 

mais adequados. Justamente todo esse constante reprojetar que perfaz o movimento de sentido 

do compreender e do interpretar é que constitui o processo que Heidegger descreve”.  

Estabelecida conexão entre compreensão e interpretação, depreende-se o que 

Heidegger (2005, p. 222-223) denomina de: “[...] sentido que pode ser articulado na 

interpretação e, por conseguinte, mais originariamente ainda, já na fala [...]” e “[...] totalidade 

significativa aquilo que, com tal, se estrutura na articulação da fala”. Sendo assim, na 

interpretação, pode-se fazer uso do que se conceitua como unidade de sentido para agregar 

opiniões similares. Com base nessas premissas teóricas, as falas dos participantes desta 

pesquisa serão agrupadas em unidades de sentido para posterior interpretação. 

Essas unidades, dado seu limitado número, serão agrupadas pela própria 

pesquisadora, usando o esquema lógico adotado pelo software Atlas.ti, versão 5, que cria as 

unidades de sentido de interesse definidas pelo pesquisador a partir de termos-chave que 

possam agrupar trechos de entrevistas que possuem o mesmo sentido, embora com expressão 

semântica equivalente.  

Nesse passo, concorda-se com a argumentação de Gibbs (2009, p. 136) de que 

“[...] o pré-requisito de análise qualitativa realmente efetiva é um gerenciamento de dados 

eficiente, coerente e sistemático [...] ideal para o computador. Os programas proporcionam 

uma forma poderosa e estruturada de administrar todos esses aspectos da análise”.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

            

5.1 Descrevendo os sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa consiste em avaliar os efeitos do Sistema de Avaliação do Ensino 

Municipal em Jijoca de Jericoacoara (SAEMJJ) na aprendizagem dos alunos de 2º ano dos 

anos iniciais no município foco deste estudo: Jijoca de Jericoacoara. Decidiu-se, então, 

entrevistar todos os professores que lecionam as disciplinas de Língua Portuguesa e  de 

Matemática dessas turmas, bem como os diretores e os coordenadores pedagógicos dessas 

escolas.  

A escolha das disciplinas deu-se por elas serem cobradas em avaliações externas, 

como o SAEMJJ, e nas avaliações em larga escala, como o Sistema Permanente de Avaliação 

da Educação Básica do Ceará (Spaece) e a Provinha Brasil. Ressalte-se que todos os docentes 

e gestores das sete escolas pesquisadas foram entrevistados. 

O município em questão tem oito escolas que possuem o Ensino Fundamental I. 

Porém, em uma delas, seus educadores mostraram empecilhos quanto à realização de uma 

entrevista gravada. Por esse motivo, essa escola ficou de fora dessa etapa, uma vez que não 

foi possível adotar uma metodologia de coleta de dados diferenciada. 

Contou-se, então, com sete professores. Esses sujeitos têm uma experiência no 

magistério bem significativa, variando de dois a 21 anos na profissão. Os docentes de 

Língua Portuguesa são também os responsáveis por ministrar a disciplina de Matemática, o 

que redunda em um ganho para a aprendizagem dos alunos, uma vez que esses educadores, 

além de se identificarem com essas disciplinas, passam constantemente por formações 

nessas áreas.  

Outra situação identificada é que, em escolas que possuem duas turmas de 2º ano, 

adota-se o mesmo educador, ou seja, ele passa a ser o responsável por uma no período da 

manhã e outra no período da tarde. Acredita-se que essa ação pode enriquecer ainda mais as 

aulas, posto que o professor teria poucas disciplinas e turmas diferenciadas, o que favoreceria 

seu planejamento didático.  

Em relação a suas formações acadêmicas, todos possuem nível superior 

completo, havendo ainda alguns profissionais com pós-graduações concluídas. Observa-se, 

portanto, que, dos sujeitos entrevistados, cinco possuem Pedagogia, e os outros dois têm 

graduação em Biologia e História. Dentre os sete professores, quatro possuem também 

nível de pós-graduação, o que representa 57,14% do total. Essas informações são bem 
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significativas, pois refletem tanto o interesse dos educadores em quererem se qualificar 

como a regularidade do município, visto que, conforme o artigo 62 da vigente Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): 

  
[...] A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

(BRASIL, 2014a, p. 34). 

  

 Acredita-se que o fato de o município possuir um plano de cargos e carreiras 

venha incentivando seus profissionais a galgarem pretensões acadêmicas. O salário está 

condicionado ao nível de estudo, o que os estimula a quererem especializar-se. Todavia, 

percebe-se que não é apenas por questões financeiras. Os educadores manifestaram 

dedicação à sua profissão e interesse em aprender mais, em estudar para melhorarem suas 

práticas pedagógicas.  

 Em se tratando dos núcleos gestores das escolas, a situação é bem semelhante. 

Ao todo, são 14 sujeitos, sendo sete diretores e sete coordenadores pedagógicos. Quanto a 

suas formações, todos possuem nível superior, com parte significativa procurando 

especializar-se na área de gestão escolar.  

 
 Gráfico 7 – Formação profissional dos núcleos gestores das escolas 

 
 Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 Conforme exposto no gráfico, tanto os diretores como os coordenadores 

pedagógicos possuem nível de pós-graduação. A gestão escolar é procurada por ambos, 

representando cerca de 42.85% das especializações. Isso representa sua busca por qualificar-   

-se a fim de desenvolverem melhor suas funções.  
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 Por outro lado, o fato de haver se especializado em Psicopedagogia revela uma 

busca por aperfeiçoamento profissional. A Psicopedagogia foca os processos e dificuldades de 

aprendizagem, e isso é uma situação recorrente em alunos de todos os níveis de ensino, 

podendo atuar como um auxílio para que esses profissionais possam realizar um melhor 

acompanhamento nas escolas. 

 

5.2 Descrevendo os cenários da pesquisa 

 

De modo geral, tanto os gestores quanto os professores e demais funcionários 

das instituições mostraram-se solícitos e interessados na pesquisa. Perguntas referentes à 

presença da pesquisadora na escola – sobre qual seria seu objetivo, o que pretendia com o 

trabalho –, eram cada vez mais frequentes. Quando respondidos pela pesquisadora, tais 

profissionais manifestaram-lhe sua aceitação e solidariedade à sua pesquisa, tanto que 

muitos educadores queriam saber também como poderiam contribuir com o estudo.  

Em alguns casos, a pesquisadora foi convidada a conhecer a escola, a interagir 

com os professores e alunos, etc. Em outros, foi levada a visualizar as práticas existentes em 

relação à maneira como trabalhavam os resultados. A título de exemplo, numa das escolas, 

os discentes que obtêm as melhores médias bimestrais têm seus resultados e fotografias 

expostos em um quadro no pátio da instituição.  

 
       Imagem 1 – Exposição de notas e fotos dos alunos no pátio 

 
       Fonte: Acervo próprio (2015).  
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Outra prática encontrada nas escolas pesquisadas foi a construção de metas, na 

qual os estudantes são levados a construir uma média para sua turma. Na ocasião, embasam-   

-se em dados de avaliações externas e nas médias obtidas em sala. Esse trabalho é realizado 

em todas as séries, atentando-se para a faixa etária dos educandos quanto à maneira de 

explicar. Nas mesmas escolas, nos anos iniciais, são montadas rodas de conversa para que os 

discentes entendam o que os resultados representam para eles e para a escola. Só 

posteriormente, a professora retoma a questão, para que, em parceria, estipulem uma meta a 

ser seguida por todos. Nos anos finais, também há todo um trabalho de incentivo referente à 

obtenção das médias estipuladas. A imagem a seguir expressa um quadro de metas exposto 

em turmas de 2º ano. 

 
 Imagem 2 – Quadro de metas exposto em sala 

 
      Fonte: Acervo próprio (2016). 

 

 No momento seguinte, já com os diários de 2012, 2013 e 2014 em mãos, a 

pesquisadora calculou as médias dos alunos por bimestres.  

 

5.3 Uma análise descritiva dos dados estatísticos coletados  

 

5.3.1 Procedimento de análise 

 

 Como indicado nos objetivos desta dissertação, as análises envolvem o paradigma 

quantitativo e o paradigma qualitativo. O paradigma quantitativo oferece suporte para a 



77 

análise das médias bimestrais. Por seu turno, o paradigma qualitativo torna viável a análise 

das falas dos sujeitos entrevistados. Para tanto, recorre-se a uma abordagem hermenêutica na 

perspectiva de Martin Heidegger. 

 

5.3.2 Análise dos dados quantitativos  

 

 A tabela adiante mostra os resultados das médias bimestrais na disciplina de 

Língua Portuguesa nos anos de 2012, 2013 e 2014.  

 
Tabela 9 – Médias bimestrais (Bim.) em Língua Portuguesa: 2012-2014  

 
Língua Portuguesa  

2012  2013 2014 

Escolas 
1º 

Bim. 

2º 

Bim. 

3º 

Bim. 

4º 

Bim. 

1º 

Bim. 

2º 

Bim. 

3º 

Bim. 

4º 

Bim. 

1º 

Bim. 

2º 

Bim. 

3º 

Bim. 

4º 

Bim. 

Escola 1  7,66 8,34 8,26 7,4 6,91 7,73 7,64 7,35 7,42 7,47 7,69 7,66 

Escola 2 7,03 7,5 7,43 7,18 8,14 8,58 8,12 8,08 7,45 8,16 8,2 8,2 

Escola 3 7,55 7,26 7,78 8,34 6,92 7,4 7,42 7,84 6,88 7,41 7,89 8,48 

Escola 4 7,02 7,51 8,06 8,56 7,48 7,88 8,34 8,33 7,5 7,3 8,15 8,27 

Escola 5 7,95 8,29 8,4 8,87 7,42 8,23 8,26 8,42 6,89 6,89 6,6 7,5 

Escola 6  8,03 7,96 8,09 7,9 6,67 6,94 6,39 7,07 6,3 8,06 7,4 8,43 

Escola 7  7,94 7,66 7,82 8,78 7,74 7,74 7,48 7,74 7,44 8,63 7,65 8,09 

Escola 8  7,53 8,04 8,37 8,63 7,26 7,86 8,37 8,54 7,56 7,85 8,25 8,58 

 Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 Na referida tabela, observa-se que, na disciplina de Língua Portuguesa, as escolas 

possuem médias semelhantes, com pouca variação entre elas, o que representa certa 

homogeneidade entre as instituições. São realidades diferenciadas, porém, em se tratando das 

médias atribuídas aos alunos durante seu processo de aprendizagem, os professores trabalham 

numa mesma linha. Todavia, isso não necessariamente significa que os discentes estão em um 

mesmo nível de aprendizagem, ao contrário, há heterogeneidade na aprendizagem dos 

conteúdos testados. Contudo, trabalha-se nas escolas almejando que todos os educandos 

atinjam níveis equivalentes de desenvolvimento cognoscitivo.  

  Os educadores participam de formações em que se ressalta que a metodologia de 

avaliação deve ser diversificada e, ao mesmo tempo, seguem orientações da Secretaria 

Municipal da Educação (SME) para trabalharem contemplando as competências e as 



78 

habilidades cobradas na matriz curricular. Assim, os profissionais do município norteiam-se 

por uma mesma direção.  

 Acreditava-se de início que, devido à implantação de uma sistemática de 

acompanhamento do ensino municipal, por meio da aplicação de avaliações diagnósticas, e 

ao posterior repasse das notas e formações que são ministradas aos professores, isso 

influiria na metodologia didática, de modo a ser perceptível mediante o rendimento dos 

alunos. No entanto, ao fazer um comparativo dessas médias ao longo dos anos, não se 

verificou diferença significativa. 

 Por outro lado, constatou-se que as médias dos aprendizes em Língua Portuguesa 

não caíram no decorrer desses anos, ao contrário, mantiveram-se num mesmo patamar. Isso é 

relevante, uma vez que representa esforços dos docentes e da equipe do SAEMJJ em 

assegurar o direito à aprendizagem dos estudantes, em garantir que eles aprendam o que lhes é 

de direito em seu processo de escolaridade.  

 A tabela seguinte mostra os resultados das médias bimestrais na disciplina de 

Matemática nos anos de 2012, 2013 e 2014.  

 
    Tabela 10 – Médias bimestrais (Bim.) em Matemática: 2012-2014  

 
Matemática  

2012 2013 2014 

Escolas 
1º 

Bim. 

2º 

Bim. 

3º 

Bim. 

4º 

Bim. 

1º 

Bim. 

2º 

Bim. 

3º 

Bim. 

4º 

Bim. 

1º 

Bim. 

2º 

Bim. 

3º 

Bim. 

4º 

Bim. 

Escola 1  7,98 7,6 7,12 7,4 6,44 7,64 7,79 6,91 7,31 7,37 7,19 7,62 

Escola 2 6,84 7 7,56 7,68 7,88 8,45 7,99 8,16 7,37 8,37 8,04 8,33 

Escola 3 7,69 7,26 7,61 8,13 6,52 7,2 7,44 7,92 7,43 7,35 7,49 8,28 

Escola 4 7,12 7,55 7,93 8,6 6,93 7,62 8,16 8,42 7 6,43 8,04 8,41 

Escola 5 7,43 8,87 8,14 8,31 7 7,69 7,8 8,46 6,82 7,5 7,63 7,6 

Escola 6  7,78 7,4 7,78 7,06 6,19 6,89 6,25 6,96 6,96 7,6 7,8 8,46 

Escola 7  7,67 7,21 7,52 8,14 7,2 7,75 7,77 7,92 7,44 7,67 7,22 8,14 

Escola 8  7,56 7,62 8,28 8,44 6,87 7,51 7,82 8,39 7,24 7,63 7,86 8,08 

    Fonte: Elaboração própria (2016). 

   

 Na disciplina de Matemática, a situação é semelhante à identificada em Língua 

Portuguesa. As médias entre as escolas pouco variam, embora se percebam, em algumas delas, 

médias levemente mais altas, isso implica certa similaridade entre as escolas. Ao mesmo tempo, 

evidencia-se que, em Matemática, as médias das escolas também mantiveram-se constantes ao 

longo dos anos. Isso é algo considerável, posto que representa esforços dos envolvidos no 
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processo de ensino-aprendizagem dessas crianças para assegurar que elas adquiram as 

habilidades necessárias ao ano de estudo.  

 Entretanto, ao se comparar as médias das escolas nessa disciplina no transcurso dos 

anos, não se percebe diferença significativa. O levantamento foi realizado em todas as escolas 

que possuem turmas de 2º ano dos anos iniciais, não se evidenciando alterações consideráveis 

em nenhuma delas. Em compensação, o município vem conseguindo certa equidade em relação 

ao desempenho dos aprendizes nessas duas disciplinas. Ao mesmo tempo, consegue atingir 

padrões semelhantes de desempenho de modo geral, conforme exposto no gráfico que segue. 

 
  Gráfico 8 – Média geral do município: 2012-2014  

 
  Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 A análise estatística dos dados apontou que a sistemática de avaliação existente em 

Jijoca de Jericoacoara, por atuar acompanhando todo o sistema de ensino da rede municipal, 

vem contribuindo para que as médias das escolas permaneçam constantes e, ao mesmo tempo, 

para que haja semelhança entre as escolas, conforme apontado na tabela a seguir.  

 
 Tabela 11 – Médias de Língua Portuguesa e de Matemática: 2012-2014 

Identificação 

das escolas 
Medidas 

Médias de Língua Portuguesa e de Matemática 

NLP2012 NLP2013 NLP2014 NM2012 NM2013 NM2014 

Escola 1 Média 7,91 7,41 7,56 7,53 7,20 7,39 

Escola 2 Média 7,29 8,23 8,00 7,27 8,12 8,00 

Escola 3 Média 7,73 7,40 7,67 7,67 7,27 7,65 

Escola 4 Média 7,79 8,01 7,81 7,80 7,78 7,51 

Escola 5 Média 8,38 8,08 6,97 8,19 7,74 7,38 

Escola 6 Média 7,99 6,77 7,55 7,51 6,57 7,70 

Escola 7 Média 8,05 7,68 7,95 7,64 7,66 7,61 

Escola 8 Média 8,14 8,01 8,06 7,98 7,65 7,70 

Total 

Mínimo 7,29 6,77 6,97 7,27 6,57 6,65 

Máximo 8,38 8,23 8,06 8,19 8,12 8,00 

Média 7,9106 7,6966 7,6953 7,6963 7,4981 7,62 

 Fonte: Elaboração própria (2016). 

 Legenda: NLP: Nota de Língua Portuguesa; NM: Nota de Matemática. 
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 Conforme reafirmado na tabela, as oito escolas pesquisadas estão praticamente 

num mesmo perfil. Pouco variaram, situando-se num intervalo entre 6,57 (mínimo) e 8,38 

(máximo). Ao mesmo tempo, não foram identificadas escolas com situações de notas 

diferenciadas negativamente. Constata-se, portanto, que, ao longo desses anos, a situação nas 

escolas manteve-se. Por outro lado, atingiu-se um equilíbrio entre todas as instituições 

escolares, em que nenhuma unidade apresentou defasagem de notas em relação às demais.  

 Esses dados, não obstante, requerem um olhar mais atento, uma vez que o 

município realiza um sistema de acompanhamento visando enriquecer o processo de ensino-    

-aprendizagem dos alunos de sua rede. Sendo assim, urge, pois, que a equipe do SAEMJJ 

reflita para ver de que maneiras pode auxiliar seus educadores no desenvolvimento de suas 

práticas pedagógicas. 

 Ações importantes já foram realizadas. A própria existência de acompanhamento 

da educação por meio de avaliações já é uma delas. As escolas estão num mesmo patamar em 

se tratando de médias, são homogêneas. Os educandos geralmente obtêm boas médias no 

Spaece, Prova Brasil e Ideb. Precisa-se olhar, então, para o processo em sala de aula. 

Repensar um acompanhamento que envolva as demais áreas do desenvolvimento das 

crianças, como a oralidade, a socialização, o senso crítico e afetividade, e não apenas o que é 

passível de verificação em avaliações externas. Assim, estar-se-ia em consonância com o 

trabalho que os professores desenvolvem em sala. Isso enriqueceria o processo de ensino-        

-aprendizagem e consequentemente poderia vir a refletir positivamente nas médias.  

 

5.4 Análise fenomenológica heideggeriana 

 

A análise das falas dos participantes desta pesquisa contou com uma abordagem 

hermenêutica fenomenológica heideggeriana. Para tanto, fez-se necessário esclarecer o 

posicionamento de Heidegger em relação à Husserl, uma vez que as críticas feitas a esse 

último fundamentaram o que viria a ser uma “hermenêutica da facticidade”. 

 Conforme Schmidt (2012, p. 79): “[...] a máxima de Husserl, ‘Para as coisas em 

si!’, significa que a filosofia precisa voltar para uma descrição pura das coisas em si como 

elas são experimentadas”. Isso implica que, num ato intencional, a consciência propõe para si 

mesma os objetos intencionais, de sorte que: “[...] o eu transcendental, enquanto consciência, 

intenciona os objetos da consciência” (SCHMIDT, 2012, p. 80). Por sua vez, Heidegger 

empreende a interpretação do ser a partir de uma temporalidade absoluta, a qual não seria a da 

“consciência” ou a do eu transcendental, como em Husserl.  
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Assim, a tese de Heidegger era: o próprio ser é tempo, ou seja, o que o ser significa 

terá de ser determinado a partir do horizonte do tempo (GADAMER, 1997). Portanto, para se 

compreender o ser, há que se recorrer à ontologia, mas “[...] ela precisa ser entendida aqui, 

segundo Heidegger, como uma ‘diretiva infinita e vaga’, no sentido que o ser deve, de alguma 

forma temática, ser investigado e chegar à linguagem” (SCHMIDT, 2012, p. 81). 

Recorre-se a Heidegger, que assevera que ser diz sempre ser de um ente. Segundo 

esse filósofo: “Chamamos de ‘ente’ muitas coisas e em sentidos diversos. Ente é tudo de que 

falamos dessa ou daquela maneira, ente é também o que e como nós mesmos somos” 

(HEIDEGGER, 2014, p. 42). Em outras palavras, o ente revela a essência do ser.  

Nessa perspectiva, todos temos um modo de ser que é “Dasein”, que significa 

literalmente “ser aí”. Ressalte-se que, embora esse vocábulo, em alemão, signifique ser 

humano, Heidegger não o emprega nesse sentido. Ao contrário, Dasein seria o modo de ser do 

ser humano ou o modo de ser, de estar no mundo. A forma de Dasein é uma vivência ativa na 

vida. Isso significa que nós, como Dasein, vivemos uma certa quantidade de tempo e estamos 

inseridos num determinado momento histórico (SCHMIDT, 2012). Assim, não é apenas 

existir, mas a forma como se existe e se relaciona com o mundo e com o outro.  

Nessa dimensão, Heidegger (2014, p. 42) esclarece que “Visualizar, compreender, 

escolher, aceder a são atitudes constitutivas do questionar e, ao mesmo tempo, modos de ser 

de um determinado ente, daquele ente que nós mesmos, os que questionam, sempre somos”. 

São modos de ser do que Heidegger denominou Dasein. Ao mesmo tempo, por ser diferente 

de outras entidades, Dasein também pode ser definido como existência.  

Então, a busca por informações sobre as percepções dos professores e núcleos 

gestores, em face da sistemática de avaliação externa SAEMJJ, por meio de entrevistas, 

favorece a percepção da maneira em que o Dasein se mostra como presença. Logo, a percepção 

dos entes professores e coordenadores de núcleos gestores refletem as possibilidades de Dasein.  

Assim, a partir da fala desses sujeitos – mediante a qual se constitui “[...] a 

compreensibilidade do ser-no-mundo [...]”, pois “[...] a fala é constitutiva da existência da 

presença, uma vez que perfaz a constituição existencial de sua abertura” (HEIDEGGER, 

2005, p. 224) –, organizaram-se e agruparam-se as categorias de unidades de sentido que 

foram se revelando acerca do fenômeno e os efeitos de uma sistemática ante o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos de 2º ano dos anos iniciais no município de Jijoca de 

Jericoacoara, no Ceará.  

Essas unidades foram interpretadas à luz da abordagem heideggeriana, as quais se 

encontram detalhadas no decorrer dos tópicos seguintes.  



82 

5.4.1 Avaliação do SAEMJJ na perspectiva dos professores 

 

O SAEMJJ é uma sistemática de avaliação externa que contempla todos os 

educandos da rede municipal de ensino. Embasando-se na Matriz de Referência do Spaece e 

da Prova Brasil, a equipe da SME elabora instrumentos de avaliação a serem aplicados em 

todas as turmas do Ensino Fundamental. Portanto, as avaliações do SAEMJJ são avaliações 

externas, mas que seguem o modelo das avaliações do Spaece no que concerne às habilidades 

cobradas e às quantidades de itens abordados. 

  Ressalte-se que, nas turmas em que os discentes passam por avaliações em 

larga escala, como o Spaece e a Prova Brasil, a equipe do SAEMJJ aplica três avaliações 

durante o ano. Nesses casos, as avaliações são iniciais, implementadas logo nos primeiros 

meses do ano letivo; parciais, no meio do ano; e finais, nos últimos meses do ano. Nas demais 

turmas, aplicam-se avaliações iniciais e finais. 

Adota-se essa metodologia de avaliação por se objetivar identificar, logo ao 

início do ano letivo, quais são as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Diante do 

que for identificado, espera-se que os dados sirvam como norte para que os educadores 

desenvolvam um acompanhamento mais direcionado, para tentarem sanar as defasagens de 

aprendizagem evidenciadas.  

 Nesse sentido, age-se numa perspectiva diagnóstica, haja vista que, “[...] como 

diagnóstica, ela será um momento dialético de ‘senso’ do estágio em que se está e de sua 

distância em relação à perspectiva que está colocada como ponto a ser atingido à frente” 

(LUCKESI, 2011, p. 83). Ao mesmo tempo, o sistema de avaliação existente adota uma postura 

formativa, pois as informações levantadas permitem um juízo de valor e, em decorrência, 

permitem aos envolvidos agirem sobre o que for identificado (SCRIVEN apud VIANNA, 2000).  

  Cumpre-se questionar, então, os professores sobre suas percepções a respeito dessa 

sistemática de avaliação existente, a fim de que eles possam manifestar suas opiniões em face 

da mesma. Heidegger (2014, p. 40) adverte sobre a importância do questionar e afirma que:  

  
Todo questionar é um buscar. Toda busca retira do que se busca a sua direção 

prévia. Questionar é buscar cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é. A 

busca ciente pode transformar-se em ‘investigação’ se o que se questiona for 

determinado de maneira libertadora [...]. Todo questionar acerca de [...] é, de algum 

modo, um interrogar sobre [...]. 

 

 Nessa premissa, o ente professor, ao ser questionado sobre a maneira como percebe 

o SAEMJJ em relação à aprendizagem de seus alunos, afirmou que: “[...] percebo como um 

diagnóstico, uma verificação mesmo de como está a aprendizagem no nível de leitura, não de 
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escrita, de leitura dos alunos em Português e em Matemática [...]” (P2E2). Essa afirmação, 

portanto, traz implícita sua percepção de que, embora considere o papel diagnóstico da 

avaliação, ela age apenas como uma verificação da leitura nas disciplinas que são avaliadas.  

 Os outros entes, por sua vez, manifestam opiniões semelhantes quanto à 

importância do SAEMJJ, considerando-o um aliado para sua prática pedagógica, visto que 

“[...] o professor vai detectar como está o aprendizado da turma e, em cima disso, em cima 

desse resultado, ele poderá estar melhorando as suas atividades, as suas práticas diante das 

atividades no cotidiano da turma” (P4E4). 

 Observa-se, portanto, que os entes percebem a avaliação como diagnóstica. Eles 

entendem que não devem cruzar os braços e ficar acomodados com a situação. Ao contrário, 

compreendem que devem tentar melhorar suas práticas didáticas de modo a favorecer o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes em sala.  

 Esse depoimento reflete a perspectiva heideggeriana, segundo a qual: “No 

compreender, a presença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser para possibilidades 

em compreendendo é um poder-ser que repercute sobre a presença as possibilidades 

enquanto aberturas” (HEIDEGGER, 2014, p. 209, grifo do autor). Assim, ao se 

posicionarem, ao compreenderem, ao interagirem, os entes professores exteriorizam seu 

Dasein, pois “[...] o modo de ser de Dasein enquanto potencialidade do ser está 

existencialmente na compreensão” (SCHMIDT, 2012, p. 106). 

 

5.4.1.1 Resultados parciais do SAEMJJ 

  

Após as aplicações das avaliações externas, a equipe do SAEMJJ visita as escolas 

com o objetivo de apresentar as médias obtidas pelos discentes. Nas escolas que possuem 

anos iniciais do Ensino Fundamental, a equipe, além de apresentar os dados, reúne-se com os 

professores de Língua Portuguesa e de Matemática e com os núcleos gestores dessas 

instituições escolares, a fim de discutir a situação identificada. 

O objetivo de tais ações consiste em diagnosticar o nível de aprendizagem dos 

educandos, para, a partir daí, pensar em possibilidades de melhorias, ou seja, traçar estratégias 

para reduzir as defasagens evidenciadas. Desse modo, a equipe do SAEMJJ aplica os 

instrumentos de avaliação nas turmas logo ao início do ano, para que os educadores tenham 

mais tempo para repensarem suas práticas pedagógicas.  

Em se tratando das turmas de 2º ano dos anos iniciais, alguns professores encaram 

com certa apreensão o conteúdo ou as habilidades abordadas nas avaliações iniciais, conforme 
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expresso nas falas: “O SAEMJJ inicial eles aplicam já pensando nas habilidades solidificadas 

no final do ano, né. [...] Aí a gente vê... a gente deve fechar naquilo e já tem que começar a 

trabalhar” (P2E2; P3E3; P7E7). 

Manifesta-se aqui a circunvisão desses entes. Essa circunvisão é denominada por 

Heidegger (2005, p. 175) como “[...] ser-com os outros [...]”, pois “É o mundo que 

proporciona esse encontro”. Eles compreendem que os alunos não desenvolveram as 

habilidades abordadas nessas avaliações por ainda não haver chegado o momento de serem 

estudadas em sala. No entanto, evidencia-se que esses educadores reconhecem que têm a 

responsabilidade de fazer com que seus educandos desenvolvam as competências e as 

habilidades consideradas fundamentais para o referido ano de escolaridade. 

A esse respeito, os responsáveis pelas avaliações externas (SAEMJJ) acreditam 

que, ao agirem assim, garantem que as competências e as habilidades a serem desenvolvidas 

pelas crianças ao longo do ano realmente sejam trabalhadas: “Ele faz um papel de monitorar 

[...]” (P7E7).  

 

5.4.1.2 Ações promovidas pelo SAEMJJ e sua repercussão na prática pedagógica 

 

 As ações promovidas pelo SAEMJJ influenciam positivamente no desenvolvimento 

da prática pedagógica, conforme resume o depoimento abaixo, que engloba as falas dos 

depoentes: 

  
[...] diante dos erros dos alunos que a gente vê, que vêm das provas, porque elas dão 

um retorno para a gente. [...] para conversar o que foi mais errado em toda a turma. 

[...] a partir daí, eu, a professora e a coordenadora pedagógica sentamos e já vamos 

‘fazer assim’ para melhorar a aprendizagem dos meninos. [...] então, eu posso dizer 

que contribuem, porque a gente vê os que estão com mais deficiência. [...] A gente 

tem formações de como estar trabalhando no decorrer do ano para contribuir com o 

aprendizado da turma. (P2E2; P3E3; P4E4; P5E5; P6E6; P7E7). 

       

 Evidencia-se, pois, que existe similaridade de opinião sobre as contribuições do 

SAEMJJ na prática educativa nas escolas. Isso é relevante, porque revela que os professores 

encaram essa sistemática como uma aliada à sua prática de ensino. Ao mesmo tempo, implica 

também que eles a reconhecem como importante e atribuem-lhe credibilidade. 

 Outra ação implementada pela equipe do SAEMJJ que foi considerada auxiliar ao 

processo educativo consiste no fato de que: “[...] eles oferecem também materiais disponíveis 

tanto no site da secretaria como também nos cadernos de leitura [...]” (P5E5). Essa ação é 
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louvável, pois reflete uma preocupação da equipe em fornecer material de apoio a seus 

educadores: “[...] Materiais que vão mesmo ajudar em nossa prática pedagógica” (P5E5). 

 Conforme relatado anteriormente, existem ainda as “[...] formações, de como estar 

trabalhando no decorrer do ano para contribuir com o aprendizado da turma” (P4E4). Nessas 

ocasiões, os educadores são levados a questionar sobre suas práticas. Tais ações podem 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, dado que, como assevera Soligo (2010, p. 122), 

“[...] a reflexão sobre a prática cotidiana do professor contribui para o redirecionamento do fazer 

pedagógico e, conseqüentemente, o aperfeiçoamento da ação docente”.  

 

5.4.1.3 Relação entre as metodologias de avaliação 

 

Quando questionados sobre a relação existente entre a metodologia de avaliação 

adotada pelo SAEMJJ e a metodologia de avaliação utilizada em sala de aula, os entes 

(professores) manifestaram um mesmo posicionamento, consoante resume o depoimento a 

seguir, que engloba suas visões.  

 
A avaliação do SAEMJJ eu considero como se fosse mais uma verificação de como 

estão os alunos, e minha avaliação é cotidiana [...]. O SAEMJJ vem só aquele no 

começo, no meio e no final do ano. Não é coisa diagnosticada mais detalhadamente 

[...]. Então, eu considero que minha avaliação seja mais precisa que a do SAEMJJ; 

às vezes, a gente até vê que ‘esse aluno era para ter acertado mais’ [...]. (P3E3). 

  

 Nota-se, então, que existe homogeneidade de posicionamento em relação às 

diferenças entre ambas. O SAEMJJ é considerado pontual, já a avaliação em sala é tida como 

dinâmica, diversificada, detalhada. Ao mesmo tempo, reconhece-se que “[...] a metodologia 

utilizada pelo SAEMJJ é muito boa, porque dá um norte para nosso trabalho” (P5E5).  

 Não cabe aqui julgar mérito ou demérito de nenhuma das metodologias. No entanto, 

faz-se mister ressaltar o empenho dos educadores em apropriar-se de uma série de estratégias 

para avaliar seus alunos. É relevante que eles compreendam o fato de que, para se aferir a 

aprendizagem, não necessariamente se deve aplicar uma prova. Ao contrário, o docente em sala 

dispõe de uma série de metodologias para aferir o desenvolvimento de seus estudantes. A sala 

de aula é o seu mundo circundante. É o local em que as interações ali realizadas podem 

significar fontes de conhecimento, resultando, com isso, em condições a mais para que os 

alunos possam se desenvolver social e cognitivamente.  

 Observa-se ainda que os professores percebem a avaliação como dinâmica e 

processual. Está implícito em suas falas que uma prova/avaliação em si não reflete 

fidedignamente a aprendizagem de seus discentes, porque, “[...] às vezes, a gente até vê que 
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‘esse aluno era para ter acertado mais’ [...]” (P4E4). Para tanto, necessitar-se-ia de metodologias 

bem mais abrangentes, resultando em ganhos para a aprendizagem dos educandos.  

 

5.4.1.4 Percepção dos aspectos positivos e negativos do SAEMJJ 

 

 Em relação à percepção dos docentes sobre os aspectos positivos e negativos da 

sistemática de acompanhamento do ensino no município foco desta pesquisa, os docentes 

manifestaram posicionamentos semelhantes quanto à sua importância, ressaltando como 

positivo o fato de que: 

  
[...] você, professor, vai ter uma noção de como está sendo seu trabalho [...]. Se você 

não tiver um bom resultado, você vai bater na mesma tecla para que eles possam 

avançar, para terminar um 2º ano bem. [...] Positivos são: o apoio que eles oferecem 

para os professores da rede, os materiais que eles disponibilizam e as formações. 

(P4E4; P5E5; P6E6). 

  

 Nos depoimentos, os sujeitos entrevistados reconhecem como positivo, ou seja, 

como favorável na educação do município o fato de existir uma sistemática de avaliação 

envolvendo toda a rede de ensino. Como já abordado anteriormente, o SAEMJJ não consiste 

apenas na aplicação de instrumentos de avaliação, mas em todo um trabalho de 

acompanhamento e suporte pedagógico realizado pela equipe da SME. 

 Não obstante, algumas questões levantadas requerem um olhar mais crítico em 

relação a essa sistemática. Ressalte-se que todos os envolvidos aprovam sua existência e a 

consideram fundamental. Porém, alguns pontos precisam ser revistos, tendo em vista que as 

falas revelaram que: 

  
[...] quando elas vão repassar os resultados, elas colocam num ranking qual foi a 

escola que tirou primeiro lugar, a segunda, a que está em último lugar [...]. Isso aí eu 

não acho legal, porque as crianças, nós, a gente acha que está trabalhando, e não está 

tendo tanto avanço quando elas colocam a grade lá das escolas por ordem [...]. 

(P2E2; P5E5; P6E6).  

  

 Ao adotar essa estratégia de divulgação de resultados, a equipe da SME acredita 

que vai estimular as escolas a avançarem de modo a atingirem boas colocações no ranking do 

SAEMJJ. Entretanto, há que se ter cautela, haja vista que metodologias assim são um tanto 

controversas. Nessa direção, Horta Neto (2013) aponta que a divulgação dos resultados por 

meio de rankings pode levar à constrição do currículo, adaptando-o às Matrizes de Referência 

dos testes. Essa publicização, como argumenta Vianna (2005), pode acarretar ainda uma 

competitividade negativa no interior das instituições escolares. 
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 Schneider et al. (2015, p. 83) advertem que: “[...] o ranking educacional pode 

resultar em consequente redução de potencialização educativa/formativa da avaliação e certa 

formação do currículo aos testes padronizados”. Assim, urge que se analise essa situação com 

mais cautela, de modo a realmente evitar que ocorram as irregularidades mencionadas pelos 

autores acima mencionados.  

 Não se está dizendo aqui que situações como essas estão ocorrendo no município 

foco desta pesquisa. No entanto, diversos autores alertam para o que pode vir a ocorrer caso 

sejam adotados rankings como meio de divulgação de resultados. Nesse sentido, faz-se 

necessário que a equipe do SAEMJJ reflita e quiçá busque outras estratégias para divulgar os 

resultados das escolas. Caso contrário, além dos riscos que se corre, como os que foram 

citados, pode-se gerar constrangimento nos educadores, uma vez que, “[...] às vezes, eu acho 

até meio constrangedor [...]” (P2E2) para os pais, para os alunos e para a própria comunidade 

em que se situa a escola, o que pode vir a desestimulá-los. 

 A própria Conferência Nacional de Educação (2014, p. 68) esclarece que se deve 

excluir “[...] qualquer forma de ‘ranqueamento’ e classificação das escolas e instituições 

educativas [...]”. Desse modo, urge que se faça uma revisão das metodologias de divulgação 

existentes.  

 Os professores exploram, por sua vez, uma série de sugestões, a fim de melhorar a 

sistemática em questão. Uma delas refere-se ao nível das questões das avaliações. Conforme 

os depoentes P4E4 e P6E6: 

 
Era bom que viesse com nível de 2º ano, porque, às vezes, a gente fica muito 

apreensiva, não sabe se você está fazendo um bom trabalho, porque, às vezes, as 

crianças não se saem bem e aí a gente começa a puxar mesmo [...]. As demais 

sugestões consistem em repensar as formas como os dados são divulgados (que 

ficassem os resultados só entre as escolas). 

 

5.4.2 Avaliação do SAEMJJ na perspectiva dos coordenadores pedagógicos 

 

 No município foco desta pesquisa, a sistemática de acompanhamento da 

educação, por meio da aplicação de avaliações diagnósticas e posteriormente seus retornos, é 

encarada como aliada do processo educativo nas escolas. Essa visão, que abrange os 

posicionamentos dos coordenadores pedagógicos, está presente no depoimento a seguir. 

  
[...] o fato de existir esta avaliação – SAEMJJ [...] vai fazer com que a gente também 

identifique onde está uma possível falha e que a gente possa consertar isso, porque 

ela é feita no início do ano, tem a processual e tem a final. Então, a gente tem como 

trabalhar, tem uma diretriz. (C4E4). 
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 A fala desses gestores caracteriza uma categoria, que é a avaliação que mostra a 

importância do SAEMJJ em suas atividades pedagógicas, especialmente porque eles 

compreendem que existe no processo uma temporalidade (Zeitlichkeit) (“início”, 

“processual”, “final”) (HEIDEGGER, 2005) que lhes permite corrigir os rumos da 

aprendizagem. Essa possibilidade pode ser responsável, em grande parte, pelo acolhimento 

dessa sistemática nas escolas. Por quê? Porque o professor vê um processo de reciclagem em 

sua atividade didática. 

  Ora, tudo o que é sistematizado exige um processo e uma organização para 

funcionar bem. Esquinsani (2010, p. 141) entende que uma forma de trabalhar eficientemente 

o binômio ensino/aprendizagem é que haja um “[...] coordenador pedagógico que atua como 

mediador e assessor no planejamento, acompanhamento e orientação acerca dos processos de 

aprendizagens internos e, por conseqüência, dos processos internos e externos de avaliação 

educacional”.  

 Como se nota na citação acima, o autor desvela outras subcategorias da categoria 

geral da avaliação, ou seja, os processos internos e externos da avaliação, ampliando a visão 

dos pesquisados. A concepção desse autor pode ser interpretada como circunvisão 

(HEIDEGGER, 2005) de uma ocupação – no caso, a avaliação –, porque seu modo de 

trabalhar faz com que os professores dominem mais o instrumento de avaliação. 

 Com efeito, esses profissionais trabalham diretamente com os professores. São 

eles que, nos momentos de planejamento, auxiliam os docentes de acordo com cada realidade. 

Ainda conforme Esquinsani (2010, p. 144), compete ao coordenador primar “[...] pelas 

atribuições inerentes à função, o papel de mediar a dinamização deste planejamento, 

encharcado pelo subsídio advindo da avaliação externa”. 

  Assim, o êxito de um programa, na condição de promovedor de aprendizagens, 

requer levar em consideração as opiniões de todos os sujeitos envolvidos. Portanto, se os 

coordenadores valorizam o trabalho desenvolvido pelo SAEMJJ, essa atitude pode influir 

numa receptividade maior por parte dos demais sujeitos nas instituições escolares. Ao mesmo 

tempo, pode contribuir para que todos abracem a causa, ou seja, trabalhem juntos para 

reverter as defasagens identificadas, de modo que, como resultado disso, haja ganho para a 

aprendizagem dos alunos e, ademais disso, enriquecimento para as práticas pedagógicas, visto 

que, de acordo com os coordenadores, “[...] Recebemos orientações e materiais que podem 

estar nos auxiliando nos momentos com os professores” (C2E2). 

 



89 

5.4.2.1 Receptividade de professores e alunos em relação ao SAEMJJ 

 

 Uma sistemática como a existente no município de Jijoca de Jericoacoara requer 

parceria por parte dos envolvidos. Caso contrário, ela dificilmente conseguiria manter-se. É 

por essa razão que o SAEMJJ já atua desde 2013. Antes dessa época, implementavam-se 

avaliações para acompanhar o ensino na rede municipal, as quais, entretanto, eram um pouco 

diferentes. Não havia toda a sistematização com que os dados são trabalhados, ou seja, 

adotavam-se planilhas e tabelas para condensar as informações. Mas, segundo integrantes da 

SME, eram menos sofisticadas.  

 Ressalte-se, contudo, que houve apreensão no começo, conforme relataram dois 

sujeitos, C5E5 e C6E6, que “[...] [assustaram-se] no início, mas depois eles começaram a se 

encaixar. [...] Viram como é importante estar numa escola onde haja crescimento, haja 

reconhecimento. Foram pegando gosto pelo trabalho”. 

 Diante do relato, observa-se que os receios e apreensões foram superados e que as 

avaliações passaram a ser motivadoras, consoante relatos dos coordenadores pedagógicos, 

como se vê no depoimento a seguir.  

  
As crianças ficam um pouco ansiosas, porque vão fazer uma prova que não é o 

professor que vai aplicar. [...] Nenhum professor chega a colocar para a gente algo 

contra. Acredito que todo mundo aceite. [...] Eles gostam de ser avaliados, eles 

sabem que vai ser medida a aprendizagem deles. [...] a gente já traça médias ou 

metas no início do ano para a turma [...]. Eles sabem que têm um desafio e eles 

gostam de desafios. (C1E1). 

   

 A equipe do SAEMJJ, composta por integrantes da Secretaria Municipal de 

Educação, é a responsável pelas aplicações, correções e repasses dos resultados às demais 

escolas. Durante a realização das avaliações, os docentes não podem permanecer nas salas. 

Contudo, é importante levar em consideração o referido depoimento, pois, conforme 

apontado, a ausência do professor pode gerar ansiedade nas crianças. Por sua vez, isso pode 

interferir em seus desempenhos.  

 Percebe-se que educadores e alunos já encaram a avaliação externa de forma mais 

natural: “Eles gostam de ser avaliados” (C1E1). Hodiernamente, não há como se desvencilhar 

da prática educativa, visto que as novas políticas educacionais estão tomando como foco os 

desempenhos dos discentes nas avaliações em larga escala. Porém, cumpre reconhecer que o 

SAEMJJ não é encarado como uma obrigação, mas como um desafio, um estímulo a 

melhorias: “Eles sabem que têm um desafio” (C1E1). Nessa direção, concorda-se com 

Luckesi (2011, p. 121), para quem “O ser humano age em função de construir resultados”. 
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5.4.2.2 O SAEMMJ e os resultados dos alunos 

 

 Em relação ao papel do SAEMJJ em face dos resultados dos alunos nas avaliações 

em que é aplicado, foi apontado que “[...] tem o lado negativo de apresentar o resultado de 

algumas crianças que a gente sabe que não é o resultado [esperado] [...]; não sei se por 

nervosismo, acabam não tendo um bom rendimento” (C1E1). Verifica-se nessa fala que os 

profissionais das escolas levam em consideração diferentes formas de avaliar, as quais não 

focam apenas o resultado de uma avaliação externa. Mesmo que a criança não apresente um 

bom desempenho no dia de uma prova dessas, os docentes são cientes da capacidade do 

aprendiz. Os educadores sabem que o rendimento em uma avaliação não necessariamente 

representa a capacidade do aluno como um todo, como já mencionado acima.  

 A referida situação implica ganhos ao processo de ensino-aprendizagem, uma vez 

que os educadores são conhecedores de suas realidades e acreditam no potencial de seus 

discentes. Contudo, embora haja controvérsias em relação aos resultados dos educandos nas 

avaliações, os coordenadores das instituições escolares valorizam as devolutivas do SAEMJJ 

após as aplicações. Tais devolutivas consistem no retorno das avaliações corrigidas, com os 

dados já tabulados por alunos, nas quais se identificam as dificuldades de aprendizagens dos 

estudantes em relação aos descritores abordados, as médias de desempenho da sala e das 

escolas, as formações que são ministradas pelos integrantes da SME e as orientações que estes 

dão aos educadores. O depoimento que segue sintetiza as opiniões desses gestores pertinentes 

a esse assunto. 

 
[...] Isso é muito importante. O tipo de acompanhamento minucioso que existe, 

preocupado com cada aluno, com cada déficit ou deficiência que o aluno possa ter 

[...]. Eu acredito que é um trabalho bem feito, mas, ao mesmo tempo, a gente 

percebe, pela correria, talvez pela falta de pessoas suficientes na SME [...], alguns 

erros. Às vezes, a gente recebe as provas e vai corrigir prova por prova; a gente 

encontra muitos erros [...]. (C6E6). 

 

 Pelo depoimento, constata-se que a equipe do SAEMJJ realiza um trabalho 

minucioso e que esse trabalho tem sua importância reconhecida. Conforme já explicado 

anteriormente (ver capítulo 3), as escolas recebem planilhas contemplando os resultados dos 

aprendizes, os descritores abordados, as competências e as habilidades cobradas em cada 

questão, o percentual de acertos/erros, o nível de dificuldade, bem como gráficos indicando o 

rendimento da turma nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.  

 Em relação ao outro aspecto abordado, que seria a existência de erros nas provas, 

faz-se imprescindível repensar a necessidade de maior rigor durante as correções. Isso 



91 

acarreta maior credibilidade ao SAEMJJ e, em decorrência, aumenta também a segurança dos 

professores ao apropriarem-se de tais dados.  

 Como resumo deste tópico, pode-se encontrar uma explicação no termo 

“temporaneidade de avaliações”, ou seja, na simultaneidade de avaliações, que, embora visem 

obter o mesmo objetivo final, as avaliações feitas nas escolas não se desenvolvem na mesma 

escala de tempo adotada pela SME. As discrepâncias de resultados decorrem desse lapso de 

tempo. Trata-se, portanto, de elaborar melhor programação de datas entre o calendário das 

escolas e o da SME. 

 

5.4.2.3 Percepção de aspectos positivos e/ou negativos do SAEMJJ 

 

 Os coordenadores pedagógicos foram unânimes ao justificar a necessidade do 

SAEMJJ. Os trechos citados a seguir representam bem as opiniões dos entrevistados a esse 

respeito: “[...] acho muito importante essa parte de diagnosticar. [...] acho também uma ajuda 

muito grande que elas fazem em relação às formações” (C7E7). 

 Além de atuar como um diagnóstico da aprendizagem dos alunos nas 

competências e habilidades necessárias à/ao série/ano de estudo, apontou-se como aspecto 

positivo a existência das formações, as quais ocorrem mensalmente. De acordo com 

integrantes da SME, nessas formações, leva-se em consideração as orientações do Programa 

de Alfabetização na Idade Certa (Paic) e do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic), sobretudo as necessidades identificadas durante as avaliações. Segundo eles, são 

pensadas, por exemplo, formações que possam auxiliar os professores a sanarem as 

dificuldades apresentadas pelos aprendizes. Nessa ocasião, eles aproveitam tais reuniões para 

que cada professor possa relatar suas dificuldades e avanços.  

 Foi citada uma série de vantagens do SAEMJJ. No entanto, o depoimento a seguir 

alerta para uma situação que foi apontada pelos coordenadores como aspecto negativo dessa 

sistemática: “Eu citaria como aspecto negativo a forma ainda como ele é repassado, em ranking. 

[...] Nem todo mundo sabe competir, porque isso gera uma competição – e como gera! – e, às 

vezes, pode até ser levado para o lado pessoal e acabar criando [...] um certo conflito [...]” 

(C4E4). 

 A SME relatou adotar essa metodologia de repasse de resultados por acreditar 

que ela possa vir a estimular as escolas. Seus integrantes consideram essa estratégia 

motivadora para professores, alunos e pais. Contudo, urge rever tal critério. Os gestores 
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apontaram que a maneira como os resultados estão sendo divulgados pode gerar 

constrangimentos e competições.  

 Nesse sentido, cumpre-se levar em consideração que a Conferência Nacional de 

Educação (2014) manifestou-se contra qualquer forma de ranqueamento e classificação das 

escolas e instituições. Logo, torna-se imprescindível repensar se o SAEMJJ realmente deve 

continuar a divulgar seus resultados dessa maneira. Corroborando esse posicionamento, 

Vianna (2005, p. 22) defende que “A avaliação não deve utilizar critérios de classificação das 

escolas (ranking), segundo o desempenho da instituição, para fins de divulgação e 

conhecimento público das que poderiam ser consideradas como sendo as melhores, em função 

de seus resultados”. 

 Esse é um tema que merece mais estudo e aprofundamento, porque envolve 

crianças que podem se sentir inferiorizadas diante dos colegas e de suas famílias. Com efeito, 

há programas em execução que oferecem prêmios e recompensas a alunos e professores das 

escolas com melhores resultados. Além disso, cabe perguntar: as matrículas aumentaram 

substancialmente nas escolas com melhor classificação nos últimos anos? 

 Pesquisas recentes, como a de Araújo (2016), apontam que há um interesse maior 

das famílias em matricular e/ou manter seus filhos em escolas que são premiadas: as Escolas 

Notas 10. Mediante levantamentos realizados em escolas de Sobral, no Ceará, a autora 

identificou um maior envolvimento dos pais, conforme relatos de professores. 

  
Se envolvem, eles querem saber [...]. Quando sai o resultado e o diretor fala que a 

escola foi premiada, fica todo mundo feliz. Até mesmo porque todos são 

beneficiados, os pais são porque os filhos aprenderam e se saíram bem [...], a 

comunidade fica satisfeita por fazer parte de uma escola de sucesso. É tanto que, a 

cada ano, mais aumenta o número de alunos matriculados, pais que se deslocam 

daqui para morar em outro bairro fazem por onde não tirar o aluno daqui, querem 

porque querem deixar o aluno aqui [...]. (P4EP1). (ARAÚJO, 2016, p. 115). 

 

 

5.4.3 A avaliação do SAEMJJ na perspectiva dos diretores escolares 

 

 A avaliação no projeto assume um caráter formativo, conforme resume o 

depoimento abaixo, que engloba as visões dos dirigentes pesquisados. 

 
[...] é uma espécie de diagnosticar. Então, a gente acaba tendo um retorno bem 

melhor quando há esse diagnóstico [...]. Eu diria não treinamento, não é essa a 

intenção, mas aquela preparação de resultados mesmo, para saber até que ponto, 

como é que a criança tem avançado ou como ela se encontra no início, o que precisa 

ser feito. [...] É como se fosse o início, para diagnosticar a turma. Já para o final, é 

saber se foi feita alguma coisa. Tem duas visões. (D2E2). 
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  Observa-se, portanto, que existe uniformidade de opinião sobre o conceito de 

avaliação praticado nas escolas. Isso é importante porque revela que os conceitos e a matéria 

lecionados pelos docentes ganham o que se chama “confiabilidade”, isto é, os educandos são 

avaliados com os mesmos critérios nas diferentes escolas, culminando disso uma busca por 

equidade na aprendizagem dos estudantes.  

 

5.4.3.1 Resultados parciais do SAEMJJ 

 

 O SAEMJJ é considerado pelos dirigentes escolares como um aliado do processo 

de ensino-aprendizagem nas escolas. A aplicação de avaliações diagnósticas e posteriormente 

as devolutivas, contemplando não apenas os resultados obtidos pelos alunos, mas também as 

dificuldades encontradas, de certo modo, norteiam o processo pedagógico, pois, a partir deles, 

“[...] a gente consegue mapear, consegue planejar ações a partir desses resultados” (D1E1).  

 A referida sistemática de avaliação municipal atua numa perspectiva formativa, 

uma vez que almeja “[...] proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam 

promover o aprimoramento do que está sendo objeto de implementação” (SCRIVEN, 1967 

apud VIANNA, 2000, p. 86). No caso em questão, o foco é a aprendizagem discente. Assim, 

os diretores, de forma unânime, reconhecem que, por intermédio do SAEMJJ, “[...] pode-se 

ter uma visão de como estão esses alunos, de como a escola se encontra [...]. Após esses 

resultados, a gente consegue planejar, e a secretaria também intervém junto ao grupo de 

trabalho, tentando ver quais ações a gente pode fazer para melhorar” (D3E3). 

 Por outro lado, parte considerável dos gestores também percebe essa sistemática 

como uma preparatória para as avaliações em larga escala. Segundo a opinião deles, 

sintetizada no discurso à frente:  

 
[...] nas avaliações do SAEMJJ, às vezes, os alunos ficam com nota baixa, porque 

considero o nível do SAEMJJ bem alto. [...] O SAEMJJ vai preparar melhor para o 

Spaece, Prova Brasil. Como o nível é mais alto, quando eles pegarem uma prova de 

nível mais baixo, eles vão se sair bem. (D5E5). 

 

 Percebe-se, por conseguinte, a homogeneidade de opiniões quanto à importância 

de se diagnosticar a aprendizagem dos estudantes, bem como a necessidade de atuar para 

melhorar o que for identificado. Posicionamentos como esses tanto refletem suas concepções 

de avaliação como inferem sobre o papel do SAEMJJ em face das avaliações de abrangência 

nacional e estadual.  
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 Isso é relevante, haja vista que, ao passo que se busca assegurar o direito às 

aprendizagens das crianças, foca-se para que elas atinjam as competências e habilidades 

necessárias ao/à ano/série que cursam. Por sua vez, tais conhecimentos também são cobrados 

nas avaliações em larga escala, nas quais se espera que a realização de tais avaliações seja-      

-lhes o mais natural possível, servindo apenas para constatar um trabalho realizado, ou seja, o 

progresso dos alunos.  

 

5.4.3.2 Ações promovidas pelo SAEMJJ que influem na prática pedagógica 

 

 Conforme abordado anteriormente, o SAEMJJ “direciona” a prática pedagógica, 

tendo em vista que, ao identificar os conteúdos que precisam ser revistos, bem como os 

discentes que apresentam necessidades de aprendizagem, os profissionais das escolas são 

instigados a agir, a tentar sanar as fragilidades identificadas.  

 Os dirigentes escolares também reconhecem ações mais diretas, que, segundo 

eles, influem no fazer pedagógico: “[...] eles dão atividades, cadernos, têm toda aquela 

preocupação de materiais de apoio, [...] de uma forma que a gente percebe que vão juntando 

com as atividades de livro, de conteúdo [...]; a gente ouve sugestões para já estar trabalhando, 

intervindo já nas dificuldades” (D7E7). 

 Verifica-se a existência de um trabalho voltado ao acompanhamento das escolas. 

Isso acarreta apoio aos educadores quanto a materiais didáticos e a orientações pedagógicas. 

Atua-se em parceria, em que SME e escolas concentram esforços no sentido de recuperar as 

defasagens de ensino existentes na rede, embora reconheçam que essa seja uma realidade 

nacional. Como decorrência disso, surgem melhorias referentes ao processo de aprendizagem 

dos alunos no município.  

 

5.4.3.3 Receptividade de professores e alunos em relação ao SAEMJJ 

 

 Para que o SAEMJJ atue de forma eficiente, para que possa realizar um 

acompanhamento nas escolas, é necessário acolhimento por parte de professores e alunos 

atinente a essa sistemática. Conforme depoimento de um dos dirigentes: 

 
Os alunos se empenham, sabem que as avaliações são sérias; e os professores também 

querem ter um bom resultado no SAEMJJ. No geral, tem alguns alunos que ficam bem 

ansiosos [...]; percebo também que alguns professores aceitam muito bem, enquanto 

outros têm uma rejeição. (D6E6). 
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 Constata-se que a receptividade concernente a essa sistemática é boa, embora 

alguns educadores ainda a rejeitem. Ressalte-se, entretanto, que, mesmo havendo críticas 

pertinentes ao SAEMJJ, os profissionais não se negam a aceitar as sugestões/orientações nem 

os materiais de apoio oferecidos pela SME. Necessita-se, pois, averiguar a opinião desses 

educadores, de modo a entender o porquê de tais rejeições e, ao mesmo tempo, pensar em 

possibilidades de superação de tais entraves.  

 

5.4.3.4 Percepção dos aspectos positivos e negativos do SAEMJJ 

 

 De modo geral, os diretores das escolas reconhecem a importância do SAEMJJ. 

Em depoimentos, eles assinalam que, por meio das avaliações:  

 
[...] a gente consegue diagnosticar, a gente consegue planejar, consegue avaliar o 

trabalho desenvolvido nas turmas ou com os professores, com os alunos, em que os 

alunos conseguiram avançar, em que os alunos precisam melhorar. [...]. Eles estão 

indo para uma avaliação externa com mais clareza, bem mais resolvidos [...]. (D5E5). 

 

 Constata-se, portanto, aceitação e credibilidade por parte dos gestores escolares. 

Além de se apropriarem das devolutivas do SAEMJJ para nortearem o trabalho efetuado nas 

escolas, eles percebem que essa sistemática favorece o desempenho dos aprendizes na 

realização de outras avaliações externas. Contudo, também foram abordados aspectos 

negativos, conforme depoimentos abrangendo suas visões: “[...] na questão das correções, não 

sei se é por conta da pressa, às vezes, a gente recebe provas dos alunos que, às vezes, está 

correto e está colocado errado, ou vice-versa. [...] O negativo que eu vejo é que eles deveriam 

dar um retorno maior dentro das escolas mesmo [...]” (C6E6; D2E2; D6E6; D7E7). 

 Tais opiniões alertam quanto à necessidade de uma meta-avaliação, ou seja, uma 

avaliação da avaliação (SCRIVEN, 1967 apud VIANNA, 2000). Nesse caso, é relevante que 

haja momentos em que os educadores, os gestores e a SME, então responsável pelo SAEMJJ, 

possam sentar e discutir sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Ao mesmo tempo, 

proporcionar momentos para que tais educadores possam expor sugestões de melhorias. 

Ações como essas poderiam enriquecer ainda mais essa sistemática e, em decorrência, 

aperfeiçoar o trabalho realizado nas escolas.  

 As unidades de informação utilizadas nesta abordagem fenomenológica foram 

para os apêndices da dissertação.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 No atual cenário educacional brasileiro, as avaliações externas estão ocupando 

cada vez mais destaque. O que antes era restrito apenas à escola hoje tem uma abrangência 

maior, envolvendo diversos setores da sociedade. Mediante a divulgação dos resultados, 

passou-se a julgar o papel dos governantes – principais responsáveis pelas políticas públicas 

direcionadas à educação – e também das instituições escolares como promotoras do saber. 

 Por meio da mídia, as políticas de gestão entram em foco; com isso, a sociedade 

passa a cobrar mais de seus representantes, exigindo-lhes ações contundentes que possam se 

refletir ante o que é noticiado. Diante dessa situação, gestores estaduais e municipais passam a 

tomar como foco a “avaliação do ensino-aprendizagem” como um dos meios para fazer o 

acompanhamento da educação em suas instâncias.  

 Nessa direção, muitos estados adotam sistemáticas de avaliação externas como 

um dos meios para aferir a qualidade do ensino que vem sendo ofertado. Em outros casos, 

conta-se com incentivos financeiros para elevar essa “qualidade”. No estado do Ceará, por 

exemplo, são atribuídas premiações financeiras às escolas que atingem bom desempenho nas 

avaliações do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) e do 

Spaece-Alfa. Além dessa premiação, há todo um marketing de divulgação dos resultados. 

Nesse cenário, municípios vêm implementando em suas redes de ensino sistemáticas de 

acompanhamento da educação por meio de avaliações externas, bem como vêm garantindo 

uma participação efetiva em avaliações nacionais.  

 Ressalte-se, no entanto, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) estabelece essa cooperação com os sistemas de ensino e que o Plano Nacional de 

Educação (PNE) estipula o desenvolvimento de sistemas de informação de avaliações como 

uma de suas metas. Diante disso, o município foco desta pesquisa, Jijoca de Jericoacoara, no 

Ceará, implementa uma sistemática de avaliação do ensino denominada como Sistema de 

Avaliação do Ensino Municipal em Jijoca de Jericoacoara (SAEMJJ), desde o ano de 2013. A 

pesquisa evidenciou que, além de ir em consonância ao que é estipulado por lei, o SAEMJJ 

vem contribuindo, ao longo dos anos, para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes 

de 2º ano dos anos iniciais.  

 Após a análise das médias bimestrais dos alunos de 2º ano dos anos iniciais das 

escolas pesquisadas, referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, por meio do programa 

estatístico IBM SPSS Statistics 20, observou-se que não houve diferença significativa nas 

médias no decorrer desses anos. Porém, o município vem conseguindo uma homogeneidade 
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em relação às notas das escolas, o que representa esforços para que todas atinjam um nível 

semelhante de ensino.  

 A pesquisa apontou que o trabalho desenvolvido mediante SAEMJJ vem 

contribuindo significativamente para garantir às crianças o direito à aquisição leitora na faixa 

etária recomendada por lei, conforme estabelece a meta 5 do Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014-2024), que consiste em alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

ano do Ensino Fundamental. 

       Assim, o SAEMJJ desempenha importante papel em face do processo de ensino-   

-aprendizagem dos alunos de 2º ano dos anos iniciais do referido município em Língua 

Portuguesa e em Matemática. Em Matemática, especificamente, contribui para que os 

alunos desenvolvam o nível de raciocínio lógico-matemático indispensável ao referido ano 

de escolaridade.  

 As ações pedagógicas decorrentes dos resultados do SAEMJJ contribuem também 

para que os discentes do município obtenham bons resultados nas avaliações em larga escala. 

Verificou-se, na visão dos gestores escolares e professores das turmas de 2º ano, que essa 

sistemática enriquece suas práticas pedagógicas.  

 Como explicitado na metodologia, as falas dos participantes desta pesquisa foram 

analisadas com base na hermenêutica fenomenológica heideggeriana. Montaram-se unidades 

de sentido para agrupar as falas dos sujeitos obtidas por meio das entrevistas. Constatou-se 

que eles atribuem confiabilidade ao SAEMJJ e reconhecem a importância de tal sistemática 

ser utilizada como avaliação diagnóstica.  

 Entretanto, foram levantadas práticas do SAEMJJ que, na perspectiva dos 

entrevistados, constituem empecilhos para seu bom desenvolvimento. Dentre elas, destaca-

-se o fato de as avaliações virem com um nível elevado para as turmas de 2º ano. Assim, os 

educadores, em muitos casos, sentem-se receosos profissionalmente a respeito do fato de se 

estão ou não realizando um bom trabalho, pois são conscientes de que precisam levar em 

consideração as fases de desenvolvimento cognoscitivo das crianças. Desse modo, faz-se 

necessário que a equipe responsável pela sistemática analise essa situação e quiçá encontre 

alternativas cabíveis. 

 Chegou-se à conclusão de que a metodologia de divulgação dos resultados 

adotada por muitos estados vem influenciando os municípios a agirem da mesma maneira. 

O SAEMJJ, por exemplo, divulga os resultados das escolas por meio de rankings. Essa 

prática foi apontada por parte considerável dos sujeitos entrevistados como constrangedora. 

No que tange a essa temática, autores como Becker (2012), Ovando e Freitas (2012), Sousa 
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(2003), Vianna (2005), dentre outros, alertam que o ranqueamento entre as instituições 

escolares pode ocasionar diversas implicações ao ensino, como: gerar uma competição 

negativa entre as escolas, estimular uma responsabilização nos professores devido aos 

resultados, levar a uma constrição do currículo e até mesmo reduzir a capacidade criativa 

das crianças. 

 Mediante essa situação, a Conferência Nacional de Educação (2014) orienta que 

as instituições não utilizem o ranking como forma de divulgação de resultados. Assim, faz-se 

urgente que a equipe do SAEMJJ reveja suas metodologias, pois, além do constrangimento já 

verificado, corre-se o risco de, a longo prazo, acarretar perdas irreparáveis ao currículo e ao 

desenvolvimento cognoscitivo dos alunos. 

 Por fim, comprovou-se que o SAEMJJ é uma sistemática viável, que, ao agir na 

perspectiva de uma avaliação formativa e diagnóstica, vem estimulando seus educadores a 

sanarem fragilidades educacionais evidenciadas nas crianças. Contudo, faz-se imprescindível 

uma meta-avaliação desse sistema e a promoção de momentos em que os docentes possam 

trocar experiências pedagógicas e manifestar-se criticamente sobre a sistemática. Portanto, 

novos estudos são necessários para comprovar se essa é também uma realidade comum às 

demais séries do Ensino Fundamental. 
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APÊNDICE A – UNIDADE DE SENTIDO: PROFESSORES 

 

                                           (continua) 

Unidades de informação Depoentes 

Avaliação do SAEMJJ  

Eu percebo como um diagnóstico, nem muito um diagnóstico, uma 

verificação mesmo de como está a aprendizagem no nível de leitura, não 

de escrita, de leitura dos alunos em Português e em Matemática. As 

habilidades que eles têm que produzir até o final do ano. 

P2E2 

[...] o professor vai detectar como está o aprendizado da turma e, em cima 

disso, em cima desse resultado, ele poderá estar melhorando as suas 

atividades, as suas práticas diante das atividades no cotidiano da turma. 

P4E4, 

P6E6 

[...] eles visam alcançar no final do ano as metas que eles esperam tanto 

na SME como também as metas das escolas [...]. 
P5E5 

Resultados parciais do SAEMJJ  

O SAEMJJ inicial eles aplicam já pensando nas habilidades solidificadas 

no final do ano, né. Quando a gente vê, assim, a gente, às vezes, tem um 

susto. Nossa, a turma está ruim, deu só essa nota? A gente vê, né. Mas eles 

também explicam que a turma não está muito boa, erraram muito nisso, 

erraram naquilo, aí a gente vê. A gente deve fechar naquilo e a gente já tem 

que começar a trabalhar. [...] Essas avaliações vêm com habilidade com 

nível de 2º ano, nível de 2º ano, no final do ano, o que é que o aluno já 

sabe, para que, no próximo ano, ele possa continuar fazendo, que ele tenha 

suas habilidades e possa exercer um 3º ano adequado, ter suas habilidades 

adequadas. Ele faz um papel de monitorar [...]. 

P2E2, 

P3E3 

[...] bem no início do ano e ele já vem como uma certa forma para 

avaliar: avaliando todos os descritores que vão ainda ser trabalhados no 

decorrer do ano [...]. 

P7E7 

Ações promovidas pelo SAEMJJ que influem na prática pedagógica  

[...] diante dos erros dos alunos que a gente vê, que vêm das provas, 

porque elas dão um retorno para a gente. [...] para conversar o que foi 

mais errado em toda a turma. [...] a partir daí, eu, a professora e a 

coordenadora pedagógica sentamos e já vamos “fazer assim” para 

melhorar a aprendizagem dos meninos. [...] então, eu posso dizer que 

contribuem, porque a gente vê os que estão com mais deficiência. 

P2E2, 

P3E3, 

P6E6, 

P7E7 

[...] A gente tem formações de como estar trabalhando no decorrer do ano 

para contribuir com o aprendizado da turma [...]. 

P4E4, 

P5E5 

[...] eles oferecem também materiais disponíveis tanto no site da 

secretaria como também nos cadernos de leitura, materiais que vão 

mesmo ajudar em nossa prática pedagógica [...]. 

P5E5 
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                                                       (continuação) 

Unidades de informação Depoentes 

Relação entre as metodologias de avaliação  

A avaliação do SAEMJJ eu considero como se fosse mais uma 

verificação de como estão os alunos, e minha avaliação é cotidiana. [...] 

O SAEMJJ vem só aquele no começo, no meio e no final do ano. Não é 

coisa diagnosticada mais detalhadamente [...]. Então, eu considero que 

minha avaliação seja mais precisa que a do SAEMJJ; às vezes, a gente 

até vê que “esse aluno era para ter acertado mais” [...]. 

P2E2, 

P3E3, 

P6E6, 

P7E7 

[...] quando eu, professora, estou aplicando uma avaliação diária com 

minha turma, eu fico dando sugestões para a criança ler novamente, 

prestar atenção, não deixar questões em branco, escrever de forma 

legível, ler com cuidado. Em relação à aplicação do SAEMJJ, o professor 

não fica na sala [...].  

P4E4 

[...] a metodologia utilizada pelo SAEMJJ é muito boa porque dá um 

norte para nosso trabalho.  
P5E5 

Percepção dos aspectos positivos e negativos do SAEMJJ  

Um aspecto negativo que eu acho é essa apresentação de resultados, é 

como se tivessem escolas querendo derrubar a outra: “Ah, eu vou fazer 

isso porque eu quero passar da escola tal”. [...] Então, a gente tem que 

fazer com que os alunos aprendam, e não pensar só porque vai passar das 

escolas (em resultados). [...] Às vezes, eu acho até meio constrangedor, 

como ponto negativo. Eu acho que cada escola deveria saber da sua e 

pronto. 

P2E2 

O que acho negativo é a correria demais que eles pedem dos professores, 

a cobrança. São muitas coisas para serem feitas durante o ano e, às vezes, 

a gente acaba queimando etapas das crianças, fazendo com que elas se 

preocupem com o que devem mostrar no final do ano [...].  

P5E5 

[...] quando elas vão repassar os resultados, elas colocam num ranking 

qual foi a escola que tirou primeiro lugar, a segunda, a que está em 

último lugar [...]. Isso aí eu não acho legal, porque as crianças, nós, a 

gente acha que está trabalhando, e não está tendo tanto avanço quando 

elas colocam a grade lá das escolas por ordem [...]. 

P6E6 

[...] você, professor, vai ter uma noção de como está sendo seu trabalho 

[...]. Se você não tiver um bom resultado, você vai bater na mesma tecla 

para que eles possam avançar, para terminar um 2º ano bem.  

P4E4, 

P6E6 

Positivos são: o apoio que eles oferecem para os professores da rede, os 

materiais que eles disponibilizam e as formações.  
P5E5 

[...] bem, no início, já vem trazendo tantas questões para as crianças 

responderem que as coitadinhas não têm nem noção ainda, porque nem 

foram vistas. Ainda vai ser trabalhado, mas é necessário [...]. 

P7E7 
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(conclusão) 

Unidades de informação Depoentes 

Sugestões  

Era bom que viesse com nível de 2º ano, porque, às vezes, a gente fica 

muito apreensiva, não sabe se você está fazendo um bom trabalho, 

porque, às vezes, as crianças não se saem bem e aí a gente começa a 

puxar mesmo [...]. 

P4E4 

P5E5 

A sugestão que eu faço é que eles ofereçam para todas e apoiem a todas 

como se fosse uma única escola, [...] não tem que diferenciar. [...] Que 

ficassem os resultados só entre as escolas. 

P6E6 

[...] deveria ser mais para início de setembro, para ter a gente dar uma 

trabalhada melhor, devido a esse retorno de férias, que eu acho que acaba 

atrapalhando um pouco. 

P7E7 
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APÊNDICE B – UNIDADE DE SENTIDO: COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 

                                           (continua) 

Unidades de informação Depoentes 

Avaliação do SAEMJJ  

[...] Recebemos orientações e materiais que podem estar nos auxiliando 

nos momentos com os professores. 

C1E1, 

C2E2 

[...]o fato de existir esta avaliação – SAEMJJ [...] vai fazer com que a 

gente também identifique onde está uma possível falha e que a gente 

possa consertar isso, porque ela é feita no início do ano, tem a processual 

e tem a final. Então, a gente tem como trabalhar, tem uma diretriz. 

C1E1,  

C2E2, 

C4E4, 

C6E6, 

C7E7 

[...] Eles (SME) têm a preocupação de trazer todos os gráficos para se 

observar o crescimento no geral da turma, os níveis, bem como o 

resultado individual de cada aluno e que habilidade aquele aluno não 

consolidou [...].  

C5E5, 

C6E6 

Receptividade de professores e alunos em relação ao SAEMJJ  

As crianças ficam um pouco ansiosas, porque vão fazer uma prova que 

não é o professor que vai aplicar. [...] Nenhum professor chega a colocar 

para a gente algo contra. Acredito que todo mundo aceite. [...] Eles 

gostam de ser avaliados, eles sabem que vai ser medida a aprendizagem 

deles. [...] a gente já traça médias ou metas no início do ano para a turma 

[...]. Eles sabem que têm um desafio e eles gostam de desafios. 

C1E1, 

C2E2, 

C5E5 

[...] assustou no início, mas depois eles começaram a se encaixar. [...] 

Viram como é importante está numa escola onde haja crescimento, haja 

reconhecimento. Foram pegando gosto pelo trabalho.  

C5E5, 

C6E6 

Fica muito tenso [...]. O professor do 2º ano ele sofre uma pressão 

psicológica tão grande em relação a tantas avaliações que as crianças 

fazem durante o ano [...]. Eu acho que esse ranking que é colocado 

prejudica muito [...], quando colocam lá os resultados, [...] porque da 

primeira escola para a última é questão de quatro décimos, cinco 

décimos, então é como se fosse tudo igual, só que aquilo causa tensão 

quando se fala em último lugar, penúltimo lugar. 

C5E5, 

C6E6, 

C7E7 

O SAEMMJ e os resultados dos alunos  

[...] tem o lado negativo de apresentar o resultado de algumas crianças 

que a gente sabe que não é o resultado, por exemplo: uma criança, 

durante as atividades, durante as avaliações internas da escola, ela 

apresenta bom resultado e, às vezes, no dia de uma avaliação dessas, não 

sei se por nervosismo, acaba não tendo um bom rendimento. 

C1E1 
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Unidades de informação Depoentes 

O SAEMMJ e os resultados dos alunos  

[...] tem um momento de discussões do que a gente está fazendo [...]. Eu 

acredito que, se não acontecesse esse momento, nós não íamos nem [...], é 

como se a gente não ligasse, como se cada um trabalhasse individualmente. 

C2E2 

[...] Neste ano, a Secretaria da Educação reuniu todos os coordenadores 

pedagógicos e a equipe do 2º ano para elaborar uma apostila para estar 

trabalhando com eles [...]. É uma oportunidade de todas as escolas se 

reunirem, os coordenadores trocam opiniões também. É bem produtivo e 

vai ao encontro daquilo que a gente necessita. 

C4E4 

[...] Isso é muito importante. O tipo de acompanhamento minucioso que 

existe, preocupado com cada aluno, com cada déficit ou deficiência que o 

aluno possa ter [...]. 

C5E5 

Eu acredito que é um trabalho bem feito, mas, ao mesmo tempo, a gente 

percebe, pela correria, talvez pela falta de pessoas suficientes na SME 

[...], alguns erros. Às vezes, a gente recebe as provas e vai corrigir prova 

por prova; a gente encontra muitos erros [...]. 

C6E6 

[...] Ultimamente eles (SME) têm tido uma preocupação maior [...]. Eles 

aplicavam em uma semana, rapidinho ali, eles já iam condensando os 

dados, já iam mandando para as escolas para elas trabalharem. Então, foi 

muito bom, porque a gente estava vendo do que estava precisando ainda. 

C7E7 

Percepção de aspectos positivos e/ou negativos do SAEMJJ  

O ponto positivo é que a gente tem mais uma visão do geral, de como 

estão as escolas e de como está a nossa escola em relação às outras. 
C1E1 

[...] acho muito importante essa parte de diagnosticar. [...] acho também 

uma ajuda muito grande que elas fazem em relação às formações [...]. 

C2E2, 

C4E4, 

C5E5, 

C6E6, 

C7E7 

Negativo não é para todas as turmas, é só para as avaliativas. Eu citaria 

como aspecto negativo a forma ainda como ele é repassado, em ranking 

[...]. Nem todo mundo sabe competir, porque isso gera uma competição – 

e como gera! – e, às vezes, pode até ser levado para o lado pessoal e 

acabar criando [...] um certo conflito [...].  

C2E2, 

C5E5 

Falta isso também, uma avaliação do SAEMJJ chamar todos os diretores, 

coordenadores, até mesmo a equipe toda com os professores: “Vamos 

fazer uma avaliação do SAEMJJ”. Isso, para mim, é um aspecto negativo. 

C1E1, 

C4E4, 

C6E6 
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APÊNDICE C – UNIDADE DE SENTIDO: DIRETORES ESCOLARES 

 

                                           (continua) 

Unidades de informação Depoentes 

Avaliação do SAEMJJ   

[...] SAEMJJ nos dá suporte para trabalharmos as habilidades dos alunos 

e para a própria escola montar outras avaliações diagnósticas também 

[...]. 

D1E1 

[...] é uma espécie de diagnosticar. Então, a gente acaba tendo um retorno 

bem melhor quando há esse diagnóstico [...]. 

D1E1, 

D2E2, 

D3E3, 

D4E4, 

D5E5, 

D6E6, 

D7E7 

Eu não diria treinamento, não é essa a intenção, mas aquela preparação 

de resultados mesmo, para saber até que ponto, como é que a criança tem 

avançado ou como ela se encontra no início, o que precisa ser feito. 

D3E3 

[...] É como se fosse o início, para diagnosticar a turma. Já para o final, é 

saber se foi feita alguma coisa. Tem duas visões.  
D4E4 

[...] eu percebo que os professores trabalham com mais cuidado. Eles têm 

um cuidado a mais, eles trabalham mais porque sabem que ali eles precisam 

ter uma devolutiva ou dar uma devolutiva do seu próprio trabalho. 

D5E5 

De acordo com as avaliações realizadas, o SAEMJJ ele faz um 

acompanhamento dentro das escolas tendo em mãos esses resultados. 
D7E7 

Resultados parciais do SAEMJJ  

[...] a gente consegue mapear, consegue planejar ações A partir desses 

resultados. 

D1E1, 

D2E2 

[...] pode-se ter uma visão de como estão esses alunos, de como a escola 

se encontra; de como está a aprendizagem para, a partir de então, se 

tomar atitudes como trabalhar para melhorar e chegar a melhorar cada dia 

mais esses resultados. 

D4E4, 

D6E6 

[...] nas avaliações do SAEMJJ, às vezes, os alunos ficam com nota baixa, 

porque considero o nível do SAEMJJ bem alto. [...] O SAEMJJ vai 

preparar melhor para o Spaece, Prova Brasil. Como o nível é mais alto, 

quando eles pegarem uma prova de nível mais baixo, eles vão se sair bem. 

D1E1, 

D5E5 

Após esses resultados, a gente consegue planejar, e a secretaria também 

intervém junto ao grupo de trabalho, tentando ver quais ações a gente 

pode fazer para melhorar. 

D2E2, 

D3E3, 

D6E6 

[...] Fazem, aplicam, corrigem, mandam o resultado, e a escola é que tem 

que procurar soluções para sanar aqueles problemas identificados. E, na 

verdade, a secretaria também deveria ajudar, e não só a escola. 

D7E7 
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                                          (continuação) 

Unidades de informação Depoentes 

Ações promovidas pelo SAEMJJ que influem na prática pedagógica  

[...] eles dão atividades, cadernos, têm toda aquela preocupação de 

materiais de apoio, [...] de uma forma que a gente percebe que vai 

juntando com as atividades de livro, de conteúdo [...]. 

D3E3, 

D7E7 

[...] são traçadas intervenções juntamente com a SME. Assim, a gente 

ouve sugestões para já estar trabalhando, intervindo já nas dificuldades. 
D6E6 

Receptividade de professores e alunos em relação ao SAEMJJ  

Os alunos se empenham, sabem que as avaliações são sérias e que os 

professores também querem ter um bom resultado no SAEMJJ. 

D1E1, 

D3E3, 

D4E4, 

D7E7 

No geral, tem alguns alunos que ficam bem ansiosos, sabem que terão um 

resultado, outros alunos já consideram como se fosse uma coisa repetitiva, 

porque é um sistema que acontece com frequência, e eu percebo também 

que alguns professores aceitam muito bem, enquanto outros têm uma 

rejeição. 

D2E2, 

D5E5, 

D6E6 

Percepção dos aspectos positivos e negativos do SAEMJJ  

Positivo porque é uma forma de estimular a escola a fazer um trabalho 

diferenciado. 
D1E1 

[...] a gente consegue diagnosticar, a gente consegue planejar, consegue 

avaliar o trabalho desenvolvido nas turmas ou com os professores, com 

os alunos, em que os alunos conseguiram avançar, em que os alunos 

precisam melhorar [...]. 

D2E2, 

D3E3, 

D4E4, 

D7E7 

Eles estão indo para uma avaliação externa com mais clareza, bem mais 

resolvidos, graças a essa preparação do SAEMJJ, que já é feita com a 

mesma quantidade de tempo, com a mesma quantidade de questões. Às 

vezes, com os mesmos descritores, com o mesmo grau de dificuldade. 

D5E5 

[...] eu considero muito positivo o fato de existir um sistema de avaliação 

no município. 
D6E6 

Negativo [...]. Não tem um momento das escolas compartilharem com as 

outras as ações que estão sendo feitas para ter um bom resultado. [...] não 

acho legal essa ideia de o SAEMJJ ser visto como um treino para o 

Spaece ou para a Prova Brasil. Seria para diagnosticar realmente o nível 

dos nossos alunos de Jijoca. 

D1E1 

[...] na questão das correções, não sei se é por conta da pressa, às vezes, a 

gente recebe provas dos alunos que, às vezes, está correto e está colocado 

errado, ou vice-versa. 

D2E2, 

D6E6 

Eu vejo de negativo que os alunos, desde cedo, já têm aquela coisa: é uma 

avaliação de certa forma. [...] a gente não sabe como é que eles se veem 

enquanto alunos, como fica a cabecinha deles com tantas avaliações. 

D3E3 



112 

(conclusão) 

Unidades de informação Depoentes 

Percepção dos aspectos positivos e negativos do SAEMJJ  

[...] O negativo que eu vejo é que eles deveriam dar um retorno maior 

dentro das escolas mesmo [...]. Aquele acompanhamento dentro de sala 

de aula, que é um suporte maior ao professor; que os membros da 

secretaria, como técnicos, deveriam dar [...]. 

D7E7 

Sugestões  

[...] se houvesse mais (avaliação) dentro do ano seria muito bom. [...] 

Minha sugestão é que eles fizessem um acompanhamento melhor. Se 

você faz uma avaliação, apresenta o resultado, o que foi falho: “Ah, 

encontramos uma falha no 2º ano”. Então pronto, não só a coordenadora, 

o diretor e a professora vão tentar solucionar, mas também a secretaria 

junto, dentro da escola, tentando sanar esse problema. 

D5E5, 

D7E7 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 1 

 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

PROJETO – OS EFEITOS DE UMA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL 

NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 2º ANO DE ANOS INICIAIS EM 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA (CE) 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DO HISTÓRICO 

DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL 

 

Prezado(a) educador(a): 

O presente instrumento visa coletar dados subsidiários da pesquisa realizada pela 

mestranda Rita de Fátima Muniz, que tem como objetivo principal: analisar os possíveis 

impactos (efeitos) de uma sistemática municipal em face do processo de ensino-aprendizagem 

das crianças de 2º ano do Ensino Fundamental I.  

Vale salientar que os dados coletados através deste instrumento serão mantidos 

sob sigilo e utilizados com o intuito apenas de atender às demandas relacionadas ao projeto 

mencionado. Cabe ainda esclarecer que Vossa Senhoria terá acesso à transcrição das 

gravações da presente entrevista, caso queira. 

Enfatiza-se ainda que sua identidade será mantida sob total sigilo e que, havendo 

necessidade de se mencionar trechos da presente entrevista, utilizaremos nomes fictícios, com 

vistas a preservar a identidade do grupo pesquisado. 

Para facilitar o tratamento das informações decorrentes do instrumento aplicado, 

ele foi desenvolvido em duas partes distintas, a citar: a primeira, direcionada à abordagem dos 

aspectos voltados para o perfil profissional do entrevistado e sua relação como o objeto da 

pesquisa; a segunda, direcionada à Sistemática de Avaliação da Educação Municipal de Jijoca 

de Jericoacoara (SAEMJJ).  
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Gostaríamos de contar com sua contribuição, no sentido de dispensar alguns 

instantes de sua atenção, a fim de responder aos aspectos mencionados no presente roteiro, 

bem como de autorizar a gravação (áudio) da presente entrevista. 

De acordo em: ______/______/________. 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) entrevistado(a) 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – ROTEIRO PARA ENTREVISTA I  

Direcionado a sujeitos que compõem a Secretaria Municipal da Educação 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

 

 Nome: _______________________________________________________________ 

 Formação acadêmica: ___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Ocupação profissional: __________________________________________________ 

 Há quanto tempo trabalha na Secretaria Municipal da Educação?_________________ 

 Em que consistem suas atribulações?_______________________________________ 

 

II –  SISTEMÁTICA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE JIJOCA 

DE JERICOACOARA (SAEMJJ) 

 

 Antes do SAEMJJ, como funcionava o acompanhamento do ensino-aprendizagem nas 

escolas? 

 Como surgiu essa sistemática municipal de avaliação? 

 Que sujeitos você reconhece como fundamentais na consolidação do SAEMJJ?  

 Descreva a referida sistemática. 

 Como atua a Secretaria Municipal da Educação mediante as informações obtidas? 

 Você identifica mudanças em relação ao que foi idealizado no início e a forma como a 

referida sistemática acontece atualmente? 

 Você identifica alguma fragilidade? Qual ou quais seriam? Em sua opinião, como 

fazer para superá-las?  
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 2 

 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

LINHA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

PROJETO – OS EFEITOS DE UMA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL 

NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 2º ANO DE ANOS INICIAIS EM 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA (CE) 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM NÚCLEOS GESTORES E PROFESSORES 

DE TURMAS DO 2º ANO DOS ANOS INICIAIS 

 

Prezado (a) educador(a): 

O presente instrumento visa coletar dados subsidiários da pesquisa realizada pela 

mestranda Rita de Fátima Muniz, que tem como objetivo principal: analisar os possíveis 

impactos (efeitos) de uma sistemática municipal em face do processo de ensino-aprendizagem 

das crianças de 2º ano do Ensino Fundamental I.  

Vale salientar que os dados coletados através deste instrumento serão mantidos 

sob sigilo e utilizados com o intuito apenas de atender às demandas relacionadas ao projeto 

mencionado. Cabe ainda esclarecer que Vossa Senhoria terá acesso à transcrição das 

gravações da presente entrevista, caso queira. 

Enfatiza-se ainda que sua identidade será mantida sob total sigilo e que, havendo 

necessidade de se mencionar trechos da presente entrevista, utilizaremos nomes fictícios, com 

vistas a preservar a identidade do grupo pesquisado. 

Para facilitar o tratamento das informações decorrentes do instrumento aplicado, 

ele foi desenvolvido em duas partes distintas, a citar: a primeira, direcionada à abordagem dos 

aspectos voltados para o perfil profissional do entrevistado e sua relação como o objeto da 

pesquisa; a segunda, direcionada à Sistemática de Avaliação da Educação Municipal de Jijoca 

de Jericoacoara (SAEMJJ).  
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Gostaríamos de contar com sua contribuição, no sentido de dispensar alguns 

instantes de sua atenção, a fim de responder aos aspectos mencionados no presente roteiro, 

bem como de autorizar a gravação (áudio) da presente entrevista. 

De acordo em: ______/______/________. 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) gestor(a) entrevistado(a) 

 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA – ROTEIRO PARA ENTREVISTA II  

Direcionado ao núcleo gestor das escolas municipais  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

 

 Nome: _______________________________________________________________ 

 Formação acadêmica: ___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Ocupação profissional: __________________________________________________ 

 Há quanto tempo exerce a referida função?___________________________________ 

 

II –  SISTEMÁTICA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE JIJOCA 

DE JERICOACOARA (SAEMJJ) 

 

 Existem ações provenientes do SAEMJJ que você considere fundamentais ao processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos do município? Justifique sua resposta. 

 Como é a receptividade dos professores e alunos em relação às avaliações aplicadas 

pela Secretaria Municipal da Educação? 

 Qual sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pela SME com relação aos resultados 

dos alunos nas avaliações em que aplica? 

 Comente aspectos positivos e/ou negativos do SAEMJJ. Faça sugestões. 
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INSTRUMENTO DE PESQUISA – ROTEIRO PARA ENTREVISTA III 

Direcionado a professores de turmas de 2º ano do Ensino Fundamental I  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

 

 Nome: _______________________________________________________________ 

 Formação acadêmica: ___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Turmas e horários em que leciona: _________________________________________ 

 Há quanto tempo exerce a referida função?___________________________________ 

 

II –  SISTEMÁTICA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE JIJOCA 

DE JERICOACOARA (SAEMJJ) 

 

 Como você percebe o papel do SAEMJJ em relação à aprendizagem dos alunos? 

 Existem ações promovidas pelo SAEMJJ que você considere fundamentais à sua 

prática pedagógica? Quais? Justifique sua resposta. 

 Como você descreveria a relação entre a metodologia utilizada no SAEMJJ e a 

metodologia de avaliação utilizada no cotidiano de sua sala de aula? 

 Comente aspectos positivos e/ou negativos do SAEMJJ. Faça sugestões. 
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ANEXO A – PADRÕES DE DESEMPENHO SPAECE 5º ANO 

 

Fonte: Adaptado de: <http://www.spaece.caedufjf.net/>. Acesso em: 6 mar. 2016. 

Padrões de desempenho estudantil 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

Língua Portuguesa  

 

 

 

 

Muito crítico 

Neste padrão, os alunos já conseguem, em textos simples, 

localizar informação explícita, identificar o assunto de um 

texto, mas ainda não podem ser considerados leitores 

autônomos, pois necessitam, para isso, desenvolver 

habilidades que lhes permitam interagir de modo mais eficaz 

com textos. 

 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

 

 

Crítico  

Manifestam-se habilidades que evidenciam uma maior 

autonomia de leitura de textos de alguns gêneros que 

circulam no contexto escolar [...]. Começam a desenvolver 

um leque de habilidades que lhes permitirá avançar para um 

nível mais complexo de leitura. 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

 

Intermediário 

Interagem com textos de temática menos familiar e de 

estrutura um pouco mais complexa. No que diz respeito à 

percepção de posicionamentos no texto, esses alunos 

conseguem distinguir fato de opinião e identificar a tese e os 

argumentos que a defendem. 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 
 

Adequado 

Encontram-se com habilidades mais elaboradas, exigindo dos 

alunos uma autonomia de leitura em face das atividades 

cognitivas que lhes são exigidas e também dos textos com os 

quais irão interagir. Já desenvolveram habilidades para uma 

leitura autônoma. 

Língua 

Portuguesa 

 

 Matemática  

 

 

 

 

Muito crítico 

As habilidades matemáticas que se evidenciam neste padrão 

de desempenho são elementares para este período de 

escolarização. O desafio que se coloca nesta fase é o de 

viabilizar condições para que os alunos possam encontrar 

significado para cada objeto matemático de seu estudo. 

 
Matemática  

 

 

 

Crítico 

As habilidades matemáticas que mais se evidenciam são as 

relativas aos significados atribuídos aos números naturais. 

Esses alunos resolvem problemas envolvendo a soma ou a 

subtração de números racionais na forma decimal, também 

resolvem problemas envolvendo as operações, incluindo o 

Sistema Monetário Brasileiro. 

 

Matemática  

 

 

 

Intermediário 

Neste padrão, há maior expansão do conhecimento 

matemático necessário à série, tanto no que tange à ampliação 

do leque de habilidades relativas à resolução de problemas 

quanto na complexidade que exige dos alunos melhor 

desempenho ao lidar com o Sistema de Numeração Decimal. 

 

Matemática  

 

 

 

Adequado 

As habilidades matemáticas características deste padrão 

exigem dos alunos um raciocínio numérico e geométrico mais 

avançado para a resolução de problemas. Neste padrão, os 

alunos desenvolveram as habilidades relativas ao campo de 

tratamento da informação nos padrões anterior a este. 

 

Matemática  

Até 125 pontos 

De 125 a 175 

pontos 

 

De 175 a 225 

pontos 

Acima de 225 

pontos 

Até 150 pontos 

De 150 a 200 

pontos 

De 200 a 250 

pontos 

Acima de 250 

pontos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spaece.caedufjf.net/
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ANEXO B – PADRÕES DE DESEMPENHO SPAECE 9º ANO 

 

Fonte: Adaptado de: <http://www.spaece.caedufjf.net/>. Acesso em: 6 mar. 2016. 

  

Padrões de desempenho estudantil 9º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

Língua Portuguesa  

 

 
 

 

Muito crítico 

Neste padrão de desempenho, os alunos se limitam a realizar 

operações básicas de leitura, interagindo apenas com textos 

do cotidiano, de estrutura simples e de temáticas que lhes são 

familiares. Constata-se que apresentam lacunas no processo 

de desenvolvimento da competência leitora. 

 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

 
 

Crítico  

Os alunos cujas proficiências estão neste padrão ampliam 

suas habilidades de leitura, sendo capazes de interagir com 

textos de temática menos familiar e de estrutura um pouco 

mais complexa. 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

 

Intermediário 

Revelam um avanço no desenvolvimento da competência 

leitora, interpretam textos de linguagem mista, reconhecem o 

efeito de sentido do uso de recursos estilísticos e de ironia e 

identificam o valor semântico de expressões adverbiais pouco 

usuais. 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 
 

Adequado 

Os alunos que se encontram neste padrão são capazes de 

interagir com textos de tema e vocabulário complexos e não 

familiares. Podem ser considerados leitores proficientes, ou 

seja, são leitores que conseguem selecionar informações, 

levantar hipóteses, realizar inferências, autorregular sua leitura.  

 

Língua 

Portuguesa 

 

 Matemática  

 

 

 

Muito crítico 

Neste padrão de desempenho, as habilidades matemáticas que 

se evidenciam são as relativas aos significados dos números 

nos diversos contextos sociais. As habilidades matemáticas 

que se evidenciam neste padrão são elementares para esta 

série. 

 

Matemática  

 

 

 

Crítico 

Neste padrão, amplia-se o leque de habilidades relativas ao 

campo numérico, e o algébrico começa a se desenvolver. 

 

Matemática  

 

 

 

Intermediário 

As habilidades características deste padrão de desempenho 

evidenciam uma maior expansão dos campos numérico e 

geométrico; percebe-se um salto cognitivo em relação ao 

estudo da álgebra; também analisam gráficos de colunas 

representando diversas variáveis.  

 

Matemática  

 

 

 

Adequado 

No nível avançado da escala, os alunos utilizam o raciocínio 

matemático de forma mais complexa, conseguindo identificar 

e relacionar os dados apresentados em diferentes gráficos e 

tabelas para resolver problemas ou fazer inferências. No 

campo geométrico, também há um avanço significativo no 

desenvolvimento das habilidades 

 

Matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

Até 200 pontos 

De 200 a 250 

pontos 

De 250 a 300 

pontos 

Acima de 300 

pontos 

Até 225 pontos 

De 225 a 275 

pontos 

De 275 a 325 

pontos 

Acima de 325 

pontos 

http://www.spaece.caedufjf.net/
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ANEXO C – DECLARAÇÕES DE REVISÃO E DE NORMALIZAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE REVISÃO ORTOGRÁFICO-GRAMATICAL 

 
 Declara-se, para constituir prova junto aos órgãos interessados, que, por 

intermédio do profissional infra-assinado5, foi procedida a correção gramatical e estilística da 

dissertação intitulada Os efeitos de uma sistemática de avaliação municipal na 

aprendizagem de alunos de 2º ano dos anos iniciais em escolas do município de Jijoca de 

Jericoacoara (CE), de autoria de Rita de Fátima Muniz, razão por que se firma a presente 

declaração, a fim de que surta os efeitos legais, nos termos do novo Acordo Ortográfico 

Lusófono, vigente desde 1º de janeiro de 2009. 

 

Fortaleza-CE, 30 de março de 2016. 

 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO 

 
 Declara-se, para constituir prova junto aos órgãos interessados, que, por 

intermédio do profissional infra-assinado, foi procedida a normalização da dissertação 

intitulada Os efeitos de uma sistemática de avaliação municipal na aprendizagem de 

alunos de 2º ano dos anos iniciais em escolas do município de Jijoca de Jericoacoara 

(CE), de autoria de Rita de Fátima Muniz, razão por que se firma a presente declaração, a fim 

de que surta os efeitos legais, nos termos das normas vigentes decretadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Fortaleza-CE, 30 de março de 2016. 

 

 

                                            
5  Número do registro: 89.931. E-mail: <fafc17@hotmail.com>. 


