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RESUMO 

 

 

O presente trabalho possui como objetivo geral investigar de que modo o coordenador 

pedagógico articula a Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) na Aula de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (ATPC) no sentido de configurá-la como diagnóstico. Os objetivos 

específicos se constituem em identificar a visão que os professores possuem sobre a AAP, 

verificar se os professores acatam a orientação da coordenação pedagógica em relação à 

aplicação da AAP e, por fim, identificar como os professores consideram que deveria ser a 

atuação do diretor sobre a postura do professor que não apoia as orientações dos gestores. A 

Avaliação da Aprendizagem em Processo é enviada pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo (SE) e tem por finalidade diagnosticar o nível de aprendizado dos estudantes 

matriculados na rede estadual de ensino. O exame é aplicado nos finais dos três primeiros 

bimestres letivos e visa através dos índices extraídos, produzir orientações aos educadores 

com vistas a desenvolver programas e projetos que atuem nas dificuldades dos alunos. Ocorre 

que durante as reuniões de formação que precediam a aplicação dessa avaliação, observei 

reações diversas que demonstravam aversão quanto à organização do tempo e espaço e do 

aparente descaso dos alunos para com a prova. Este trabalho foi desenvolvido com o intuito 

de elucidar questões que permeiam a valoração, a aplicação e também a posição crítica dos 

professores frente à AAP. Para dar suporte a esta pesquisa foi utilizada a técnica de incidentes 

críticos, na modalidade descrição de situações. Foram aplicados três incidentes aos 

professores de uma escola pública da periferia de um município da região Metropolitana de 

São Paulo. Estes incidentes descreviam situações sobre a aplicação da AAP conhecidas e/ou 

vivenciadas pelos professores. O referencial teórico utilizado foi a avaliação da aprendizagem 

difundida por autores como: Philippe Perrenoud, Charles Hadji, Miguel Ángel Santos Guerra, 

Cripiano C. Luckesi, Celso dos S. Vasconcellos e Júlia Falivene Alves. Em relação à pesquisa 

utilizei como referencial teórico John C. Flanagan e Laurinda Ramalho de Almeida inspirada 

em Maria Teresa Estrela e Albano Estrela. 

 

Palavras-chaves: Avaliação da aprendizagem. Diagnóstico. Avaliação da Aprendizagem em 

Processo (AAP). 
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to investigate how the pedagogical coordinator articulates the 

Learning Evaluation in Process (LEP) in Pedagogical Collective Class Work (PCCW) to set it 

as a diagnostic test and also a the specific objectives are, identify the view that teachers have 

on the LEP, check if teachers heed the guidance of the pedagogical coordination for the 

implementation of the LEP and finally identify how teachers consider what should be the role 

of the principal of the teacher's stance that does not support the guidance of managers. The 

LEP has sent by the São Paulo State Education (SE) and aims to diagnose the learning level 

of students enrolled in state schools. The test has applied at the end of the three bimesters 

periods and aims through the extracted contents, produce guidance to educators in order to 

develop programs and projects that work in the students' difficulties. During the training 

meetings that preceded the application of this evaluation, I have observed several reactions 

that demonstrated aversion as the organization of time and space and the apparent indifference 

of students towards to the test. This work was developed in order to clarify issues that 

permeate the evaluation, the application and also the critical position of teachers against the 

LEP. To support this research we have used the technique of critical incidents, in the form 

describing situations. Three incidents were applied to teachers of a public school on the 

outskirts of a town in the metropolitan region of São Paulo. These incidents described 

situations on the implementation of the LEP that teachers have known and / or  have 

experienced. The theoretical framework used to evaluation of learning was disseminated by 

authors such as Philippe Perrenoud, Charles Hadji, Miguel Ángel Santos Guerra, Cipriano C. 

Luckesi, Celso S. of Vasconcellos and Julia Falivene Alves. Regarding the research I have 

used the technique of critical incidents from John C. Flanagan, Laurinda Ramalho de Almeida 

inspired by Maria Teresa Estrela and Albano Estrela. 

 

Keywords: Learning evaluation. Diagnosis. Learning Evaluation in Process (LEP). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência humana não seria tão rica e 

gratificante se não existissem obstáculos a 

superar. O cume ensolarado de uma montanha 

não seria tão maravilhoso se não existissem 

vales sombrios a atravessar 

Helen Keller 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Sou docente há vinte e quatro anos. Sinto-me bem na execução de minhas funções, 

gosto do trabalho que realizo, mas meu sonho sempre foi cantar, dançar e contracenar. Penso 

que me tornei professora pelo fato de que todo professor é meio artista e crê na execução de 

sua arte quando se constitui formador de opinião. 

Sou professora de Língua Portuguesa e Inglesa, atuo na rede pública e particular de 

ensino em São Paulo e já atuei como coordenadora pedagógica.  

Quando assumi a coordenação pedagógica do ensino médio de uma escola pública de 

São Paulo percebi muitas dúvidas acerca da função da avaliação da aprendizagem. E, mais do 

que isso, notei que as dúvidas dos professores também eram as minhas.  

Para coordenar o trabalho pedagógico da escola e sugerir estudos que possibilitassem 

esclarecer as dúvidas sobre a avaliação da aprendizagem, busquei embasamento teórico sobre 

o assunto por meio do curso de pós-graduação do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), em Especialização Lato Sensu em Formação de Professores 

e Ênfase no Magistério Superior.  

Durante o curso, a avaliação representou um componente que chamou minha atenção, 

por ser o caminho pelo qual constatamos ou não a aprendizagem. Esse curso mostrou-se 

importante, pois me guiou no sentido de buscar leituras que embasassem o conceito de 

avaliação da aprendizagem e sua importância na tarefa do aluno em aprender e do professor 

em ensinar.  

Na busca por estudos sobre avaliação da aprendizagem encontrei autores como 

Perrenoud (1999), Vasconcellos (2010a e 2010b), Luckesi (2009) entre outros que versavam 

sobre a avaliação da aprendizagem. Autores que contribuíram para que eu percebesse a 

avaliação como parte do processo da aprendizagem.  

Os estudos desenvolvidos pelos referidos autores e discutidos no IFSP foram inseridos 

nas pautas de reuniões de ATPC que eu mediava, o que despertou maior interesse dos 

professores em participar dos debates a respeito do assunto. Consistiu um período muito 

proveitoso, pois eu compartilhava conceitos e experiências vivenciadas por mim durante esse 

curso. 
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Ainda como aluna do Instituto Federal pensava quais eram as perguntas sem respostas 

que me levavam à reflexão. Por que os alunos tinham tantos problemas para aprender e 

porque havia tantos alunos faltosos? Por que a avaliação era apenas um protocolo a seguir? 

Por que as avaliações enviadas pelo governo não nos pareciam implementadoras? Por que os 

alunos achavam que decorar o conteúdo abordado pelo professor era o propósito da 

avaliação? 

Todos os aspectos ligados à aprendizagem eram muito importantes, e mereciam 

aprofundamento, mas uma questão em especial chamou-me a atenção. Qual era a visão dos 

professores sobre a Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP)? Eles a consideravam 

como diagnóstico? Eu queria entender qual era a finalidade daquela avaliação e como seu 

resultado poderia auxiliar na aprendizagem dos alunos.  

Nas reuniões de ATPC, os professores e eu discutíamos escritos de autores que 

falavam sobre a avaliação da aprendizagem, textos oriundos das diversas revistas 

especializadas no assunto educação. Falávamos sobre a origem da avaliação, das práticas 

pedagógicas melhoradas, da indisciplina e suas consequências e dos processos de ensino 

aprendizagem.  

Percebi uma mudança no comportamento dos professores, um considerável respeito 

pela reunião semanal. Estávamos em busca de bases que sustentassem nossas decisões. Então 

constatei que a ATPC se constituía um espaço de formação para professores e (também) para 

o professor coordenador, pois aprendíamos com os debates desenvolvidos nas reuniões. 

A partir de então, as reuniões de ATPC tornaram-se mais proveitosas e os professores 

mostraram-se mais participativos, pois procurávamos práticas mais eficazes, dinâmicas e 

criativas, que resultassem em um bom aprendizado.  

Durante oito anos permaneci na coordenação pedagógica. Após esse período, assumi a 

vice-direção na mesma escola onde eu desempenhava a função de coordenadora pedagógica, 

o que demandou enfrentar uma nova realidade e uma formação mais densa. Por essa razão, 

lancei-me novamente em busca de uma formação que me preparasse para os entraves 

pedagógicos, no sentido de embasar as proposições da direção junto aos docentes. Período 

que considero muito frutífero, pois obtive um novo olhar acerca do trabalho do professor e de 

sua prática em sala de aula. 
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Investigar respostas, as quais eu precisava para programar mudanças em minha gestão 

como vice-diretora, trouxe-me à PUC-SP, para o mestrado profissional em Formação de 

Formadores, fato que me orgulha. Essa busca estava pautada no desejo de trabalhar em 

consonância com o coletivo, os professores e a comunidade escolar, no sentido de 

desenvolver estudos sobre a avaliação que a configurasse como centro da aprendizagem, e 

não como objeto de exclusão. 

Em outubro de 2014 houve mudança na direção da escola onde eu desempenhava a 

função de vice-diretora. Uma nova diretora assumiu o cargo e nomeou outra professora para 

assumir em meu lugar. Representou um momento tão traumático que me afastei das funções, 

solicitando licença-prêmio, a fim de recomeçar minha função como professora após as férias 

de fim de ano. Retornei à sala de aula em 2015, o que se constitui num período difícil. 

Em 2015, já em outra unidade escolar (a qual na rede pública chamamos de “sede”), 

voltei a desempenhar as funções de professora de português. Minha indagação sobre a 

avaliação estava mais presente do que nunca, pois me deparei com uma realidade escolar 

diferente da qual estava habituada: alunos com déficits alarmantes de interpretação (em 

relação a todos os componentes curriculares), elevado índice de ausências e defasagem em 

relação aos conteúdos estabelecidos pelo currículo. 

Senti-me legitimada em relação à minha função de professora, pois o contato direto 

com os alunos trouxe um desafio: analisar a Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) 

como meio de análise e reflexão dos dados da aprendizagem dos alunos e, com base nessa 

análise, perceber a avaliação não como rival, mas como aliada na difícil tarefa de identificar o 

que o aluno já aprendeu e o que ele efetivamente precisa aprender.   

Durante as reuniões de formação/orientação, observei posicionamentos díspares acerca 

da valorização, da aplicação e das orientações difundidas pela gestão (direção e coordenação), 

no que tange à aplicação da AAP na escola. Por isso, com o intuito de evidenciar os 

posicionamentos apresentados pelos professores, nossa pesquisa, organizada em dois 

capítulos, discorrerá acerca da avaliação da aprendizagem e da avaliação da aprendizagem em 

processo e da técnica de incidentes críticos. 
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2 OBJETIVO DO ESTUDO 

 

 

Nosso objetivo geral reside em investigar de que modo o coordenador pedagógico 

articula a Aprendizagem em Processo (AAP) na Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(ATPC), no sentido de configurá-la como diagnóstico. Constituem-se nossos objetivos 

específicos identificar a visão dos professores sobre a AAP; verificar se os professores acatam 

a orientação da coordenação pedagógica em relação à aplicação da AAP; e, por fim, 

identificar como os professores consideram que deveria ser a atuação do diretor sobre a 

postura do professor que não apoia as orientações dos gestores.  

Segundo o documento orientador da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

(CGEB) da Secretaria de Estado da Educação (SE),1 a AAP é uma avaliação aplicada ao final 

dos três primeiros bimestres letivos para todos os anos/séries, nos componentes curriculares 

de Língua Portuguesa e Matemática, cuja finalidade caracteriza-se por: 

 Auxiliar no levantamento de aspectos relacionados à aprendizagem do aluno 

 Subsidiar discussões em ATPC acerca das defasagens do aluno 

 Apoiar ações dos planos de aula, de recuperação e de planejamento escolar 

 Estimular a elaboração de novos materiais (leitura e produção textual e cálculo) 

Segundo Luckesi (2009), a avaliação destina-se ao diagnóstico e, por isso mesmo, à 

inclusão. Sob essa perspectiva, nossa investigação caminhará no sentido de que o professor 

considere a AAP como parte do processo avaliativo desenvolvido na escola que visa 

promover a inclusão dos alunos.  

Esperamos que essa investigação contribua para que o coordenador pedagógico e os 

professores reflitam sobre a AAP como instrumento definidor de procedimentos individuais e 

coletivos, os quais, segundo a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), devem 

ser organizados num plano de ação que movimente atitudes e conceitos indispensáveis para as 

atividades de sala de aula, principalmente aquelas relacionadas aos processos de recuperação 

da aprendizagem.  

                                                           

1 Documento Orientador – Planejamento 2016, SE/CGEB. p.18. Disponível em: 

<http://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/38287/mod_resource/content/1/Documento_Orientador_Planejamen

to.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nosso estudo insere-se na linha de pesquisa “Intervenções avaliativas em espaços 

educativos" do Programa de Pós-Graduação em Educação: Formação de Formadores, da 

PUC-SP. Através dos procedimentos metodológicos a serem descritos mostraremos o 

caminho percorrido para a obtenção dos dados.   

Para dar suporte e desenvolver o estudo optamos pela técnica dos incidentes críticos, 

por acreditarmos ser propício na busca da opinião dos professores a respeito do tema 

abordado. Embasaremos a técnica de incidentes críticos nas fundamentações de J. C. Flanagan 

(1953), retomadas por Estrela e Estrela (1994). 

De acordo com Estrela e Estrela (1994 apud Almeida, 2009), incidente crítico é: 

[...] uma descrição detalhada de um fato e da situação que lhe deu origem, de 

modo que as informações contidas na descrição ofereçam base para que o 

leitor/ouvinte chegue ao enunciado de uma opinião, uma apreciação, um 

julgamento, uma tomada de decisão ou às alternativas para a solução de um 

problema [...] o sujeito da pesquisa é convidado a refletir sobre o que 

aconteceu com o outro, a colocar-se no lugar do outro (ALMEIDA, 2009). 

Almeida (2009), inspirada em Estrela e Estrela (1994), salienta que, por sua 

simplicidade e operacionalidade, a técnica de incidentes críticos está ao alcance de todos, 

inclusive expande-se para a pesquisa em educação. Na educação, Vereda (2007) afirma que o 

incidente crítico pode ser elaborado a partir de situações reais ou que simulem o real.  

Em nossa pesquisa, a partir da elaboração de três incidentes críticos baseados em 

situações hipotéticas, muitas das quais os professores já vivenciaram ou viram alguém 

vivenciar, os professores puderam expor suas reais impressões acerca dos casos relatados, 

além de manifestar possíveis alternativas com vistas à resolução do problema contemplado. 
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CAPÍTULO I  

 

 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE AVALIAÇÃO 

 

 

1.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

 

A avaliação da aprendizagem escolar como parte contínua e integrante do processo 

ensino-aprendizagem nos remete ao entendimento e à reflexão da complexidade da educação 

e não pode ser vista como um elemento estranho a esse processo. Mas quais concepções e 

avaliação podem ser destacadas como práticas pedagógicas? São muitas as concepções 

difundidas. Destacamos aqui alguns autores que serviram de referencial para a elaboração dos 

fundamentos teóricos sobre a avaliação presentes nesta pesquisa. 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho 

docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e 

aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer 

do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os 

objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar 

o trabalho para as correções necessárias (LIBÂNEO, 1994, p. 195). 

Com subsídios oferecidos por Libâneo (1994) acerca da avaliação percebemos que 

uma das funções da avaliação reside em oportunizar ao aluno condições para que ele construa 

seu conhecimento e possa assumir seu papel no processo de aprendizagem de acordo com as 

condições que lhe são oferecidas. 

Dentro do cotidiano escolar a avaliação ocupa um lugar de destaque, pois, na visão de 

muitos professores, a avaliação se constitui como a hora do acerto de contas, o momento em 

que o aluno vai provar se realmente aprendeu o conteúdo abordado ou não: momento em que 

o professor legitimará sua autoridade de quem sabe mais e de quem comanda a sala de aula, 

posicionamento que causa estranheza para os estudiosos do assunto. 
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Autores diversos a intitulam como avaliação escolar, avaliação da aprendizagem, 

avaliação educacional, o que na verdade confere à avaliação escolar o ato de mensurar o que o 

aluno aprende. Dessa forma, a avaliação não deve ser vista como algo isolado da construção 

do conhecimento, mas integrada ao processo educativo com vistas ao desenvolvimento 

educacional do aluno. 

Nossa busca pelo conceito de avaliação objetiva embasar as discussões que 

subsidiarão este estudo e também contribuir para que a avaliação seja pensada pelo docente na 

instituição escolar, no sentido de que esse processo avaliativo possa contribuir para uma 

aprendizagem significativa e para a formação do aluno. Na tentativa de aprofundar o conceito 

e contribuir verdadeiramente para que o processo não esteja a serviço da exclusão, 

Vasconcellos nos esclarece que: 

Avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica uma 

reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas 

resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o 

que fazer para superar obstáculos (VASCONCELLOS, 2010b, p. 53). 

Fazer com que os alunos aprendam o conteúdo abordado e retirar deles o que há de 

melhor não são e nunca serão tarefas fáceis, pois os alunos vivem e convivem em situações 

adversas que muitas vezes convergem para o insucesso das práticas avaliativas e para a 

desvalorização do aprender. Inevitavelmente, eles trazem para o cotidiano escolar, problemas 

de ordem pessoal que influenciam negativamente no desenvolvimento do aprendizado. 

Os aspectos do insucesso das aprendizagens aliados ao equívoco concebido por muitos 

professores em relação à avaliação convergem para um processo classificatório e excludente, 

com prejuízo para os alunos que não atingiram o nível estabelecido pelo currículo oficial, bem 

como pelas tabelas de pontos e proficiências instituídos pela Secretaria da Educação. 

Não vislumbro, neste estudo, a unanimidade nas aprovações, uma vez que possuímos 

alunos diferentes com capacidades e habilidades diversificadas, mas há de se considerar a 

reflexão acerca do processo avaliativo não raras vezes injusto pelo qual os alunos podem ser 

submetidos e como os professores e a escola (como um todo) podem contribuir positivamente 

para diminuir porcentagem de alunos excluídos na escola. 
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Para refletir sobre a questão da avaliação como processo excludente Menga Lüdke nos 

esclarece: 

Se o que a escola visa é somente selecionar uma pequena   parcela de alunos 

bem qualificados e bem-sucedidos para exercerem as funções dominantes na 

sociedade, quando forem adultos, deixando para os não qualificados e mal-

sucedidos o exercício das funções subordinadas, então a escola está 

cumprindo bem sua missão (LÜDKE, 1994, p. 27). 

Com essas considerações, não quero desviar o assunto acerca da conceituação de 

avaliação, mas citar circunstâncias que podem inviabilizar uma avaliação que esteja a serviço 

do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Segundo Vasconcellos (2010), quem quer 

fazer uma avaliação mais justa para ajudar o aluno a superar suas dificuldades pode começar 

mudando sua intenção no ato de avaliar. Avaliar o quê? Avaliar para quê? 

Perrenoud (1999) e Vasconcellos (2010b) dialogam acerca da avaliação quando dizem 

que avaliar é localizar necessidades e se comprometer com sua superação, aumentar a eficácia 

do ensino e colocar professores e alunos em posturas favoráveis à aprendizagem, ou seja, 

conceber a avaliação como parte do processo educativo, compreendendo-a como elemento de 

fundamental importância no desenvolvimento da aprendizagem do educando. 

Segundo Perrenoud (1999), a função nuclear da avaliação é ajudar o aluno a aprender 

e o professor a ensinar, determinando também quanto e em que nível os objetivos estão sendo 

atingidos, protagonizando uma avaliação na qual o autor intitula de formativa.  

Dessa maneira, de acordo com o autor, a avaliação formativa representa toda prática 

de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens, considerando o 

ritmo de cada aluno e seu histórico de vivência “Proponho aqui considerar como formativa 

toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em 

curso, qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do 

ensino” (PERRENOUD, 1999, p. 78). 

Outros estudiosos também se empenham no sentido de expandir o conceito de 

avaliação. Para Santos Guerra (2007), por exemplo, a avaliação constitui um fenômeno moral, 

não meramente técnico, pois é muito importante saber a que valores ela serve e a que pessoas 

beneficia, ou seja, qual é a real finalidade da avaliação? Quem se quer avaliar? 
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A avaliação não é um fenômeno neutro que se possa realizar sem indagar 

pelos valores, pelo respeito às pessoas, pelo sentido da injustiça. A avaliação 

é também um fenômeno moral porque tem repercussões importantes para as 

pessoas, para as instituições e para a sociedade (SANTOS GUERRA, 2007, 

p. 17). 

O autor espanhol corrobora com a discussão acerca da avaliação, quando nos chama a 

atenção para que a avaliação não seja convertida em um ato concreto que se realiza ao 

término de uma formação, afirmando que a avaliação é um processo que acompanha a 

aprendizagem (deve acontecer durante o processo de aprendizagem) e, caso seja convertida 

em um ato isolado, haverá o risco de não ser rigorosa, já que existem variáveis que levarão ao 

erro ou ao engano.  

Além de explanar aspectos relevantes acerca da avaliação como “catalisador” do 

processo de aprendizagem, Santos Guerra (2007) esclarece ainda que a avaliação tem de ser 

contínua e deve ser realizada pelos agentes que compartilham sua prática com os avaliados, já 

que assim será possível garantir que o aprendizado seja assimilado de maneira significativa. 

A concepção acerca da avaliação da aprendizagem é ampla e inclui ainda o 

posicionamento de outro estudioso sobre o assunto, Charles Hadji (2001a). O autor dialoga 

com Perrenoud (1999) quando cita a avaliação formativa como sendo aquela que observa cada 

momento vivido pelo aluno, seja na sala de aula, ou fora dela.  

A avaliação ratifica a teoria de que o aluno aprende com toda a sua vivência, portanto, 

deve ser avaliado inclusive nesses momentos. Discorrendo sobre o posicionamento de Hadji 

(2001a) acerca da avaliação, destacamos a avaliação formativa como utopia promissora, ou 

seja, a avaliação deve indicar o objetivo, não o caminho. 

A educação pertence a um domínio que não tem fim, interminável. É um 

erro acreditar que suas ambições e objetivos podem ser realizados 

plenamente. Bem, é aí que pode funcionar a avaliação formativa. Não há 

instrumentos específicos para ela. O que a caracteriza é a vontade de colocar 

seu tempo e suas atividades a serviço da aprendizagem. Estar atento ao que 

os alunos fazem verificar se eles têm dificuldades na sala de aula, levá-los a 

refletir sobre elas. A avaliação formativa é o ideal que contribui para regular 

nossa ação. Portanto, é a utopia que pode nos dar o mínimo de 

encorajamento para continuar, quaisquer que sejam as dificuldades - o 

número de estudantes, a imobilidade da sociedade, a força da estratificação 

social. Ela nos dá energia para tentar permitir que o maior número possível 

de alunos aprenda, construa o saber, se aproprie do conhecimento (HADJI, 

2001a, in Revista Educação, edição 237).  
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Tendo em vista os autores citados bem como seus posicionamentos acerca da 

avaliação, percebemos a convergência entre eles, sobretudo nos aspectos explicitados no 

sentido de objetivar a avaliação como parte de um processo educacional.  

Vasconcellos (2010b) nos chama a atenção para que a avaliação seja reflexiva e a 

aprendizagem, priorizada. Santos Guerra (2007) afirma que a avaliação deve ser realizada em 

processo contínuo de formação, e não apenas no final dela. Sendo assim, a avaliação acontece 

no dia a dia dos alunos, e também na observância do comportamento em sala de aula. 

Em concordância com esses preceitos, Perrenoud (1999) e Hadji (2001a) abordam a 

importância da avaliação formativa e em como esse processo deve ser considerado nos 

aspectos escolares, internos e externos, priorizando e considerando a vivência do educando, 

sempre no sentido de promover o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem: avaliar para 

que os alunos aprendam mais e melhor. 

A avaliação da aprendizagem ainda provoca muitas discussões e posicionamentos, 

uma vez que se faz necessária, sobretudo quando assume o papel de classificatória e 

excludente. No entanto, há de se privilegiar o conhecimento que advém da aprendizagem e 

pode ser constatado por meio da avaliação.  

O ideal é que possamos entender a finalidade e a importância da avaliação no processo 

escolar e como ela contribui para garantir a construção do conhecimento e a aprendizagem 

por parte dos alunos. 

 

 

1.2 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

 

Segundo Alves (2013), na avaliação tradicional é o professor quem decide, sozinho, o 

destino do aluno em sua escolaridade, conforme o aprova para uma série ou nível superior ou 

o reprova, detendo-o na mesma etapa que ele se encontrava. É no avesso dessa posição que se 

insere a avaliação formativa, pois, ao contrário da avaliação tradicional, a formativa colabora 

para que o aluno se autoavalie continuamente, a fim de detectar suas dúvidas, aprendizados, 

acertos e erros. A avaliação formativa permite ainda que o professor identifique deficiências 

ocorridas durante o processo de ensino e de aprendizagem, a fim de reformular suas ações, 

visando aperfeiçoá-las. 
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Perrenoud (1999) confirma essa premissa ao salientar que a avaliação formativa é 

muito mais eficaz, uma vez que nela não se avalia por avaliar, tem de fundamentar uma 

decisão, criar os próprios instrumentos avaliativos, já que a avaliação deve ser analisada como 

um componente de um sistema de ação. Segundo o autor, uma “verdadeira” avaliação 

formativa só é possível no âmbito de pedagogias fortemente diferenciadas, até mesmo de 

pedagogias formais de domínio. 

Sendo assim, há muito que se discutir sobre avaliação formativa, pois ela é parte de 

um sistema que terá de passar por muitas reformulações no âmbito educacional. Nesse 

sentido, a avaliação formativa se configura, segundo Hadji (2001a), como uma utopia2 

promissora, ou seja, o que é utopia hoje poderá ser realidade amanhã. 

 

 

1.3 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

Uma das funções da avaliação escolar reside em diagnosticar o que os alunos não 

aprenderam e precisam aprender. Nesse caso, Alves (2013) afirma que: 

[...] a avaliação diagnóstica é vista como instrumento que possibilita aos 

sujeitos do processo ensino-aprendizagem (professores e alunos) se 

autoconhecerem, se autocompreenderem em relação aos saberes que já 

desenvolveram, de modo que possam avançar em direção aos objetivos 

propostos, prosseguindo no caminho que será ou já foi traçado ou 

redirecionando as ações que a isso podem levar (ALVES, 2013, p. 89). 

Sob essa perspectiva, podemos entender a avaliação diagnóstica como parte do sistema 

avaliativo que permite tanto conhecer a realidade na qual os alunos estão inseridos quanto 

verificar o conhecimento prévio dos estudantes com vistas a prepará-los para uma nova etapa 

da aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica detecta, então, os pontos fortes e fracos que permitem o 

monitoramento e a regulação das aprendizagens em direção a uma aprendizagem 

significativa. 

 

                                                           
2 Abordamos utopia como algo ideal, ou algo que ainda não aconteceu. O que é utopia hoje pode vir a ser 

realidade amanhã. “A avaliação formativa como utopia promissora” (HADJI, 2001a, p. 20). 
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1.4 AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 

 

Quando falamos em avaliação temos consciência de que estamos nos reportando a um 

assunto complexo e ainda submetido a muitos estudos, principalmente quando abordamos a 

avaliação somativa, que tem como função classificar os alunos ao final de um curso ou série. 

Essa classificação ocorre agrupando os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento 

previamente estabelecidos.  

Segundo Russel e Airasian (2014), as avaliações somativas são utilizadas para avaliar 

os resultados da instrução, assumem o formato de trabalhos, projetos, redações e provas 

finais, e fornecer aos professores informações sobre o quanto o aluno sabe ou aprendeu. Para 

os autores, a avaliação somativa, ou somativa oficial ajuda os professores a decidirem o que a 

burocracia escolar requer deles, como por exemplo: “dar notas e agrupar alunos; recomendar 

se o aluno deve ser promovido ou colocado em uma seção de honra; e indicar alunos para 

serviços de educação especial se eles tiverem necessidades especiais” (RUSSEL; AIRASIAN, 

2014, p. 120). 

Ainda de acordo com os autores, as formas mais comuns dessas avaliações 

apresentam-se como provas de meio e de final de ano e notas no boletim escolar. Ao contrário 

da avaliação formativa, a avaliação somativa oficial resulta no balanço somatório, cujos 

resultados aparecem em boletins escolares. Na sala de aula, essa avaliação mensura, classifica 

e foca no quanto o aluno aprendeu e no quanto foi ensinado ao final de cada curso/série. 

 

 

1.5 AVALIAÇÃO DE SISTEMA 

 

 

A avaliação apresenta-se em todos os ambientes pelos quais perpassamos e nos quais 

convivemos. Na escola, embora faça parte do processo de aprendizagem dos alunos desde 

tempos remotos, a avaliação expandiu suas dimensões. Em nosso cotidiano escolar a 

avaliação assumiu a função de avaliar não somente o desempenho da escola, mas de um 

conjunto de escolas de uma rede, de todo um sistema, desempenhando um novo papel junto à 

sociedade. 
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Segundo artigo publicado na Revista Educação intitulado, “Avaliar as escolas para 

quê?” (Machado 2010), a avaliação aplicada aos sistemas educacionais tem por base, além de 

outros elementos que possam ser verificados, a aferição do desempenho dos alunos em testes 

padronizados de rendimento, na maioria dos casos, de matemática e língua portuguesa. Sendo 

assim, os resultados dos desempenhos dos alunos determinam a avaliação da escola e o 

conjunto dos resultados das escolas produz uma avaliação do sistema. 

É através dessa avaliação do sistema que a SE produz um ranking, classificando as 

escolas em proficientes ou não. Esse tipo de avaliação, embora assuma caráter classificatório, 

não possui apenas esse fim. Os dados obtidos com essa mensuração podem e devem ser 

considerados pelas escolas como diagnóstico com vistas a uma tomada de decisão. 

A avaliação de sistema possui como principal objetivo assegurar a transparência das 

informações, cumprindo requisitos básicos democráticos como a ampla divulgação dos 

resultados obtidos nos levantamentos e avaliações realizados, e a prestação de contas à 

sociedade como um todo. 

Nessa perspectiva, a SE dispõe de programas avaliativos diversificados com o objetivo 

de promover ações que viabilizem o aprimoramento da qualidade de ensino e possibilitem a 

verificação do nível de aprendizado dos alunos e os pontos de dificuldades apresentados por 

eles. 

Os alunos da rede pública de ensino de São Paulo são submetidos às avaliações de 

sistema como: Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e Avaliação da Aprendizagem e 

Processo (AAP). Essas avaliações são consideradas avaliações do sistema, pois avaliam as 

escolas e o conjunto de escolas com a finalidade de produzir, como afirmei anteriormente, um 

ranking que classificará as escolas em proficientes ou não, cujos resultados devem ser 

utilizados pelas diretorias de ensino e pelas escolas como ponto de partida para a análise das 

deficiências apresentadas pelos alunos bem como das providências necessárias à reformulação 

dos conteúdos aplicados nas aulas. 

Nosso estudo não pretende aprofundar-se teoricamente em relação às duas primeiras 

avaliações citadas, mas explorará a AAP. Nesse capítulo, explanaremos de maneira sucinta as 

informações difundidas pela SE acerca do Saeb e Saresp. 
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1.5.1 Saeb 

 

 

O Saeb possui como objetivo avaliar e traçar um panorama da Educação Básica no 

Brasil, contribuindo para a universalização do acesso à escola. Promovido pelo Ministério da 

Educação (MEC), o sistema oferece subsídios concretos para a formulação, a reformulação e 

o monitoramento das políticas públicas voltadas à Educação Básica. Segundo o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o sistema procura 

também oferecer dados e indicadores que possibilitem maior compreensão dos fatos que 

influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados. 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura do Saeb 

 

Fonte: Inep, 2011. 
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O sistema compõe-se pela Prova Brasil, pela Avaliação Nacional da Educação Básica 

(Aneb) e pela Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Os resultados das provas,3 aliados 

a outros dados, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

O Saeb é aplicado de dois em dois anos e avalia uma amostra dos alunos matriculados 

nos 5º e 9º nos anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio das escolas 

públicas, particulares, rurais e urbanas. Por ser realizada baseando-se em dados amostrais, não 

há indicadores por escolas ou municípios, apenas por regiões e unidades da federação. 

 

 

1.5.2 Enem 

 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também representa uma avaliação de 

sistema cujo objetivo consiste em avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da educação 

básica visando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade.  

Criado em 1998, o Enem, a partir de 2009 passou a servir de requisito para o ingresso 

no ensino superior. Segundo o Inep, foram implementadas mudanças que contribuíram para a 

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

Ensino Superior (Ifes). O Inep esclarece ainda que a utilização dos resultados do Enem para 

acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase única de seleção ou combinado com seus 

processos seletivos próprios, respeitando, é claro, a autonomia das universidades, podendo ser 

utilizado para o ingresso nos programas oferecidos pelo Governo Federal, como o Programa 

Universidade para Todos (ProUni). 

                                                           
3 Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb: abrange, de maneira amostral, alunos das redes públicas e 

privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados na 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino 

Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, tendo como principal objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a 

eficiência da educação brasileira. Apresenta os resultados do país como um todo, das regiões geográficas e das 

unidades da federação.  

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc (também denominada "Prova Brasil"): trata-se de uma 

avaliação censitária envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado 

nas escolas públicas. Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas 

séries/anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente federativo.  

A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA: avaliação censitária envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas, com o objetivo principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em 

Língua Portuguesa, alfabetização Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes 

públicas. A ANA foi incorporada ao Saeb pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013 

A Aneb e a Anresc/Prova Brasil são realizadas bianualmente, enquanto a ANA é de realização anual. 
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1.5.3 Saresp 

 

 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 

integra o conjunto de avaliações do sistema e consiste em uma prova aplicada todos os anos 

desde 1996, pela SE, cujo objetivo é avaliar o Ensino Básico da rede estadual de ensino. 

Segundo As Matrizes de Referência para a Avaliação, documento básico destinado às 

orientações quanto à aplicação, correção e divulgação de dados, o Saresp, a partir de 2007, 

pautou-se na metodologia dos exames nacionais (Saeb e Prova Brasil), permitindo que os 

resultados fossem comparados e inclusos aos cálculos desenvolvidos pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp).  

O documento4 versa ainda que até 2012 a prova era aplicada aos alunos do 3º, 5º, 7º e 

9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, mas, em 2013, as crianças do 

2º ano de Ensino Fundamental também passaram a realizar a prova. Essa mudança ocorreu em 

virtude da determinação da SE ao adotar os sete anos de idade como nova meta etária de 

alfabetização em São Paulo, no restante dos estados do Brasil a idade é de oito anos. 

Além das provas, os alunos também respondem ao questionário com informações de 

cunho pessoal, socioeconômico e cultural, inclusive sobre a rotina das atividades 

desempenhadas na escola. Os professores e os gestores das escolas também fornecem dados 

relacionados à gestão, desde a implantação da proposta pedagógica até o processo de 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

1.6 ATUAÇÃO DA AVALIAÇÃO ESCOLAR 

 

 

A avaliação escolar, como já foi abordada, não deve ser dissociada do processo de 

ensino-aprendizagem, já que se trata de um processo de produção de informações sobre o que 

foi aprendido. Com a função de regular o processo de aprendizagem, é a avaliação escolar que 

fornece dados para que o professor ajuste os planos de aula, a fim de garantir uma 

aprendizagem significativa, bem como rever os conteúdos ainda não assimilados. 

                                                           
4 Saresp: Matrizes de Referência para a Avaliação – 2009. Disponível em: 

http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/pdf/Saresp2008_MatrizRefAvaliacao_DocBasico_Completo.pdf. Acesso em 1 

jul. 2016. 
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Dessa maneira, Santos Guerra (2007) salienta que a avaliação tem de servir à 

aprendizagem e não deve apenas medir e classificar, mas tem de ser utilizada para os 

objetivos de compreender e aprender. Ao discorrer sobre a aprendizagem e a atuação da 

avaliação na instituição escolar, o autor esclarece: 

Quem pode aprender por meio da avaliação? Os avaliados, os avaliadores e a 

instituição. Uma comprovação de que se está aprendendo é a modificação de 

alguns enfoques e atividades. Se a avaliação é uma atividade cega, não 

servirá para aprender. [...] se arremessarmos a um alvo com os olhos 

vendados, continuaremos a arremessar de maneira dificilmente 

aperfeiçoável. Contudo, se formos capazes de enxergar o ponto que nosso 

disparo atingiu e de perceber por que erramos, poderemos melhorar 

(SANTOS GUERRA, 2007, p. 22). 

Sabemos que a avaliação escolar representa um longo caminho a ser trilhado, e não 

nos importa o quanto dure a viagem, desde que compreendamos o nosso destino.  

 

 

1.6.1 Atuação Formativa 

 

 

A atuação da avaliação formativa visa à retroalimentação de todo o processo de 

formação, devendo acontecer em todas as situações de aprendizagem no sentido de 

diagnosticar desafios a serem superados e ressaltar sucessos obtidos no momento em que 

estão acontecendo. 

Perrenoud (1999) nos diz que aquele que se preocupa com os efeitos de sua ação 

modifica-a para melhor atingir seus objetivos, sendo assim, a avaliação formativa será aquela 

na qual o professor aplicará práticas inovadoras com vistas a tratar cada aluno em suas 

especificidades de aprendizagem, levando em conta seus pressupostos. 
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1.6.2 Atuação diagnóstica 

 

 

A atuação diagnóstica verifica se os alunos estão na posse de conhecimentos, aptidões 

ou capacidades necessárias à aprendizagem da unidade seguinte. Nesse caso, o diagnóstico 

comprova o que o aluno já aprendeu e o que ainda aprenderá. Esse tipo de avaliação mostra-se 

essencial, pois propicia uma base para a tomada de decisões.  

Por meio do diagnóstico, o professor obtém dados que serão sempre provisórios, pois 

o que o aluno não aprendeu hoje, poderá aprender amanhã. A aprendizagem por meio do 

diagnóstico, representa um processo pelo qual o aluno possui a oportunidade de construir, 

modificar e diversificar suas estratégias de conhecimento a respeito dos diferentes conteúdos 

escolares e do sentido a eles atribuído.  

 

 

1.6.3 Atuação somativa (classificatória) 

 

 

Conforme Perrenoud (1999), a avaliação deve ser analisada como componente de um 

sistema de ação e um momento de reflexão, ou seja, avaliar é preciso, porém não apenas com 

o objetivo de promover ou reprovar um aluno, e sim para mediar a aprendizagem como um 

agente de formação do aluno. 

Em contrapartida, destacamos a atuação somativa (classificatória), pois nos remete à 

classificação dos alunos de acordo com os resultados obtidos nas avaliações. Essa atuação 

classifica, promove ou reprova o aluno. Além da classificação, esse tipo de avaliação atua no 

final de um curso de ensino, ordenando os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento 

previamente estabelecidos.  

Não me refiro a essa atuação no sentido de julgá-la, porque possui sua finalidade 

dependendo do nível escolar e os propósitos a quem se destina. Entretanto, consideramos uma 

falha da avaliação classificatória destinar-se exclusivamente à classificação em detrimento das 

demais funções que a avaliação pode exercer.  
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1.7 CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO ESCOLAR 

 

 

A avaliação escolar possui variadas características, dentre elas o fato de refletir a 

unidade, os objetivos, os conteúdos e métodos utilizados pelos envolvidos no processo. 

Através das considerações de Vasconcellos (2010a), percebemos que a avaliação pode 

adquirir características peculiares e inerentes ao público que atende. Os objetivos da avaliação 

precisam ser claros, e os métodos adequados para que se atinjam os resultados esperados. 

Outra característica importante atrelada à avaliação está na possibilidade de rever o 

plano de ensino. A avaliação, através de seu cunho diagnóstico, possibilita ao professor um 

levantamento das condições prévias dos alunos, seus progressos e retrocessos, a fim de ajustar 

o plano a ser executado. 

A avaliação também viabiliza o desenvolvimento das capacidades e habilidades do 

educando, uma vez que apresenta, gradativamente, a ampliação dos conhecimentos 

adquiridos. Para garantir a aprendizagem, a escola vale-se de diferentes maneiras de avaliar. 

Sabendo que os alunos aprendem de maneira diferenciada, não se pode restringir a avaliação a 

apenas a uma forma.  

A objetividade é outro aspecto necessário à avaliação, que deve garantir se houve ou 

não assimilação de conhecimentos. A avaliação revela valores e expectativas do professor em 

relação aos alunos. Vasconcellos (2010a) também nos alerta acerca da elaboração da 

avaliação, pois o professor deve se conscientizar das potencialidades, dos limites e do ritmo 

de seus alunos, pois a avaliação é uma investigação que resultará na configuração do perfil 

dos estudantes.  
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1.8 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR (AAP) 

 

 

1.8.1 Histórico 

 

 

A Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) consiste numa avaliação 

caracterizada como uma ação desenvolvida de modo colaborativo entre a Coordenadoria de 

Gestão da Educação Básica (CGEB) e a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 

Avaliação Educacional (Cima), conforme aponta o documento orientador da avaliação – 

Caderno do Professor, pela Matriz de Avaliação Processual elaborada pela CGEB. 

Essa avaliação teve início na rede pública de ensino em 2011, conjuntura direcionada 

apenas aos dois anos/séries que gradativamente foi se expandindo. Desde 2015 abrange todos 

os alunos dos Ensinos Fundamentais e Médio. 

De acordo com a SE, a AAP fundamenta-se no Currículo do Estado de São Paulo e 

propõe o acompanhamento da aprendizagem das turmas e alunos de forma individualizada, 

exercendo um caráter diagnóstico, objetivando apoiar as unidades escolares e os docentes na 

elaboração de estratégias apropriada aos alunos, a partir da análise dos resultados. Além disso, 

objetiva contribuir para a melhoria da aprendizagem e do desempenho escolar dos alunos, em 

especial nas ações relacionadas à recuperação contínua. 

Aplicada nos três primeiros bimestres letivos, a AAP na edição de 2016, foi ajustada 

aos aspectos mais significativos apontados pelo Saresp, a fim de que haja uma relação de 

significação entre as duas avaliações desenvolvendo, dessa maneira, aspectos relacionados à 

evolução das competências leitora, escritora e conhecimentos matemáticos. 

A SE esclarece ainda que, nos anos inicias do Ensino Fundamental permanece a 

articulação com as expectativas de aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática e com 

os materiais do Programa Ler e Escrever e da Educação Matemática nos Anos Iniciais (Emai). 

O documento orientador5 disponibilizado pela Secretaria da Educação, destinado aos 

professores, contém orientações específicas, instruções para aplicação (nos anos iniciais), 

                                                           
5 Documento orientador – CGBE – 2016; Avaliação da Aprendizagem em Processo – Caderno do Professor, 1º 

Bimestre de 2016 – 11ª Edição. Disponível em: 

<http://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/38287/mod_resource/content/1/Documento_Orientador_Planejamen

to.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2016. 
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quadro de habilidades de cada prova, gabaritos, orientações e grades para correção e 

recomendações pedagógicas gerais. 

As orientações oriundas da CGEB e da Cima aditadas aos registros do professor são o 

subsídio para auxiliar no planejamento, replanejamento e acompanhamento das ações 

pedagógicas, com vistas a mobilizar procedimentos, atitudes e conceitos necessários para as 

atividades de sala de aula, sobretudo aquelas relacionadas aos processos de recuperação das 

aprendizagens. 

 

 

1.8.2 A função da AAP 

 

 

A AAP exerce função diagnóstica visando a tomada de decisão, a fim de reorientar os 

planejamentos, sobretudo os planos de aula e ações (a serem desenvolvidas na sala de aula). 

Os resultados obtidos com essa avaliação produzem dados que abalizam o planejamento das 

ações do professor acerca das aprendizagens ainda não consolidadas, além de subsidiar a 

elaboração de ação para os processos de recuperação da aprendizagem dos alunos. 

 

 

1.8.3 Características da AAP 

 

 

No intuito de caracterizarmos a AAP, elegemos, por amostragem, a avaliação da 1ª 

série do Ensino Médio, para delinearmos os moldes nos quais a avaliação é traçada.  

De acordo com o Caderno do Professor, as provas para essa avaliação são compostas 

por doze questões de múltipla escolha, com quatro alternativas, para todos os anos do Ensino 

Fundamental – Anos finais e para todas as séries do Ensino Médio. O documento orienta 

ainda que as questões são formuladas a partir de cinco habilidades constantes na Matriz de 

Avaliação processual e de uma habilidade da Matriz de Avaliação para o Saresp. 

No decorrer das orientações contidas no Caderno do Professor são elucidadas questões 

acerca das habilidades a serem consideradas nas questões. Para as habilidades selecionadas 

(seis), foram elaboradas duas questões para que o professor possa obter melhor diagnóstico 

quanto à aquisição de conhecimento do aluno e mais subsídios para a elaboração de seu plano 

de aula. 
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Dentre as orientações contidas no Caderno do Professor há também a descrição das 

habilidades selecionadas para cada prova. O caderno traz o gabarito, o grau de dificuldade da 

questão e observações para cada uma das alternativas propostas, além das referências 

bibliográficas consultadas para a elaboração das provas. 

Em relação ao grau de dificuldade das questões da AAP, o documento afirma que se 

trata de uma classificação hipotética, que poderá ser confirmada, ou não, após a aplicação das 

provas e efetuada sua correção. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 A AAP E A TÉCNICA DE INCIDENTES CRÍTICOS 

 

 

2.1 O QUE É A TÉCNICA DE INCIDENTES CRÍTICOS 

 

 

A origem da técnica de incidentes críticos data de 1941. O Dr. J. C. Flanagan, um dos 

precursores dessa técnica, desenvolveu estudos comportamentais realizados no Programa de 

Psicologia da Aviação da Força Aérea dos Estados Unidos, entre 1941 e 1945, com o objetivo 

de identificar exigências críticas determinantes para o sucesso ou o fracasso de uma atividade 

específica atividade:  

[...] por incidente entende-se qualquer atividade humana observável que seja 

suficientemente completa em si mesma para permitir inferências e previsões 

a respeito da pessoa que executa o ato. Para ser crítico um incidente deve 

ocorrer em uma situação onde o propósito ou intenção do ato pareça 

razoavelmente ao observador e onde suas consequências sejam 

suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que se confere aos 

seus efeitos (FLANAGAN, 1973, p. 100). 

Os incidentes críticos utilizados por Flanagan no Programa da Aeronáutica Americana 

continham como objetivo: a) analisar as razões específicas do fracasso na aprendizagem de 

voo que fornecia subsídios a melhorias no programa de pesquisa para a seleção dos pilotos; b) 

identificar as razões de fracassos em missões de bombardeio, através da análise sistemática de 

observadores especialistas dos relatórios das missões, o que resultou em relevantes 

aprimoramentos dos procedimentos de seleção e treinamento das tripulações; c) coletar e 

analisar os incidentes relacionados ao comportamento positivo e negativo dos líderes em 

combate; d) identificar situações e causas de desorientação em voos de combate bem como 

alterações no programa de treinamento de pilotos.  
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Ao término da II Guerra Mundial, Flanagan, em parceria com outros psicólogos do 

programa de Psicologia da Aviação da Força Aérea Americana, estabeleceu estudos no 

Instituto Americano de Pesquisa de Pittsburg com o objetivo de averiguar sistematicamente o 

comportamento humano, empregando os mesmos moldes utilizados no Programa da 

Aeronáutica. A partir de 1947, por meio desses estudos, acontece a sistematização da técnica 

e a nomenclatura oficial como incidente crítico. 

No campo do ensino, Estrela e Estrela (apud Almeida, 2009) retomaram a técnica de 

incidentes críticos difundida por Flanagan (1973). Os autores afirmaram que, por sua 

simplicidade e operacionalidade, a técnica dos incidentes críticos encontra-se ao alcance de 

todos, e expandindo-a para a pesquisa em educação: 

[...] dos professores que pretendem inovar, analisar e refletir sobre as suas 

práticas, dos formadores que encontram nela uma panóplia variada de 

possibilidades de utilização em atividades de formação de adultos e de 

formação de formadores, dos investigadores que podem ultrapassar o quadro 

behaviorista estrito em que ela surgiu e adaptá-la a paradigmas diferentes de 

investigação (ESTRELA; ESTRELA, 1994, p. 12). 

Por fim, a técnica dos incidentes críticos de Flanagan, retomada por Estrela e Estrela 

que a difundiram no campo do ensino. Almeida (2009), inspirada em Estrela e Estrela, aponta 

os incidentes críticos como um rico potencial para a pesquisa em educação, trazendo, em seu 

artigo intitulado “O incidente crítico na formação e pesquisa em educação”, considerações 

acerca do rigor destinado à técnica, pois os incidentes críticos não podem ser descrições vagas 

que misturem interpretações com dados observáveis: devem ser descrições detalhadas e 

precisas tanto no comportamento dos personagens envolvidos como da situação que lhe 

originou. 

Embasados no referencial teórico apresentado e nas considerações de Almeida (2009) 

e Flanagan (1973), nosso estudo adotou a técnica de incidentes críticos para empreender a 

análise da pesquisa nos seguintes aspectos: identificar a visão dos professores sobre a AAP; 

identificar se os professores acatam a orientação da coordenação pedagógica em relação à 

aplicação da AAP; identificar como os professores consideram que deveria ser a atuação do 

diretor sobre a postura do professor que não ampara as orientações dos gestores.  

Através dessa técnica, coletamos subsídios para que o pesquisador pudesse emitir um 

julgamento, uma apreciação, ou até alternativas (positivas) com vistas à tomada de decisão.  
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2.2 O INCIDENTE CRÍTICO NA DESCRIÇÃO DE SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM A 

APLICAÇÃO DA AAP 

 

 

A AAP – avaliação enviada pela SE às escolas públicas de São Paulo no final dos três 

primeiros bimestres letivos – objetiva diagnosticar os níveis de aprendizagem dos alunos e, de 

forma colaborativa, auxiliar os professores no planejamento e replanejamento de suas ações 

com vistas ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Durante esses bimestres, nos 

períodos que antecedem as aplicações da AAP, as reuniões de ATPC são destinadas ao estudo 

das orientações sobre a aplicação dessa avaliação enviadas pela SE. 

Nessas reuniões há diferentes opiniões acerca da necessidade de difundir tais 

orientações, pois, segundo os professores, são sempre as mesmas orientações. Em 

contrapartida, a coordenadora (atendendo às solicitações da diretoria de ensino) insiste em 

orientar os professores, dizendo que sempre há adaptações a serem feitas na aplicação ou na 

análise dos resultados. 

Essa prática da coordenadora gerou alguns descontentamentos que poderiam refletir 

diretamente na aplicação da avaliação em sala de aula. Os professores mostravam opiniões 

diferentes sobre a AAP. Essas opiniões ora eram positivas, ora negativas.  

Outro aspecto observado residiu no fato de que a coordenadora orientava os 

professores sobre as nuances da AAP e sua aplicação, porém, quando chegava no dia da 

prova, notávamos que as orientações eram parcialmente seguidas.  

Ainda sobre a aplicação da AAP, percebemos o descontentamento dos professores que 

seguiam as orientações em detrimentos dos que não haviam seguido. Os professores diziam 

estar sendo injustiçados por seguir à risca as orientações da coordenação enquanto outros que 

não seguiam se “livravam da aplicação mais cedo”. 

Dentro desse contexto, julgamos necessário descobrir qual era o posicionamento dos 

professores sobre a AAP, uma vez que o bom resultado dessa avaliação depende também da 

postura do professor aplicador em sala de aula.  

Os casos de atraso, as conversas exacerbadas, os alaridos e as “colas” dos alunos 

aliados à desatenção do professor durante a aplicação da avaliação podem influenciar 

negativamente no resultado da prova. Para viabilizarmos a investigação a respeito desses 

aspectos, a técnica de incidentes críticos representou o modo pelo qual realizamos a 

investigação, cujo objetivo era o de saber a opinião e as apreciações dos professores sobre a 

AAP.  
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Elaboramos três incidentes críticos na modalidade descrição de situações que, segundo 

Almeida (2009), proporcionaram ao sujeito da pesquisa a reflexão sobre o que aconteceu com 

o outro a partir de uma situação real. 

 

2.2.1 Incidente crítico um 

 

 

Em uma reunião de ATPC o coordenador passa a pauta dos assuntos a serem 

discutidos e está incumbido de trazer as recomendações pedagógicas para a aplicação da 

AAP, além de apresentar dados das avaliações anteriores para orientar os professores. Durante 

a reunião, professores de biologia/ciências o procuram com a seguinte indagação: “Nós 

precisamos participar da reunião, porque não somos professores de português e nem de 

matemática? Podemos ficar reunidos para discutir nossas questões de biologia/ciências?” Se 

você estivesse no papel do coordenador Jorge, o que você responderia para os professores de 

biologia/ciências? 

 

 

2.2.2 Incidente crítico dois 

 

 

Durante a aplicação da AAP estipula-se aos alunos a permanência obrigatória de, no 

mínimo, uma hora e meia em sala de aula. O coordenador Jorge, sabendo do pouco 

comprometimento dos alunos em relação à AAP, solicita ao professor aplicador (chamamos 

de aplicador o professor que por ventura não seja de português nem de matemática, mas que é 

convocado durante a aplicação por causa do grande número de salas de aula existentes nas 

escolas públicas) que, antes da aplicação da prova, oriente primeiramente os alunos no 

preenchimento do cabeçalho e no cuidado ao preencher o gabarito, pois não serão aceitas 

rasuras.  
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O coordenador acredita que dessa maneira o tempo dedicado à avaliação será bem 

distribuído. Ao chegar à sala de aula, o professor acha que alunos do 3º ano do ensino médio 

já deveriam saber preencher cabeçalhos e gabaritos e passa a prova sem acatar as orientações 

da coordenação. Alguns alunos, por não se importarem muito com a avaliação, assinalam 

rapidamente as alternativas, terminando a prova antes do período determinado. Os alunos 

então iniciam uma conversa insuportável na sala de aula com o intuito de que o professor os 

deixe sair. Se você fosse o professor aplicador o que diria aos alunos? 

 

 

2.2.3 Incidente crítico três 

 

 

Ao iniciar a aplicação da AAP o professor distribui as provas para os alunos e solicita 

que as façam em silêncio. Um aluno, ao terminar, quer entregar a prova, mas o professor diz 

que ainda não é o momento. Nesse ínterim, o aluno rabisca todos os espaços em branco da 

avaliação com pichações e desenhos que fazem alusão ao uso de entorpecentes. Questionado 

pelo professor ele diz: “Ah! essa prova é do governo mesmo! A gente nunca sabe pra que 

serve! Pode rabiscar sim!” O professor, irritado com o aluno, responde: “Por mim, você quem 

sabe, só estou aqui porque a diretora me mandou aplicar, senão eu nem viria! Queria minha 

parte em dinheiro! Se gasta tanto papel com essas provas, mas aumento que é bom, nada!” Se 

você fosse o diretor e soubesse dessa postura do professor em relação à AAP, o que diria ao 

professor? 

A aplicação dos incidentes críticos aconteceu numa escola da rede pública estadual de 

São Paulo, com professores do ensino médio e que fazem reunião de ATPC no mesmo 

horário. Fizemos um contato com a diretora solicitando a permissão para a realização da 

pesquisa. Após a permissão da diretora, falamos com a coordenadora pedagógica que 

concordou em ceder o horário da reunião de ATPC para explicar aos professores o objetivo da 

pesquisa. Os professores foram receptivos e não viram problemas em responder aos 

incidentes. 

Ao iniciar a reunião, a coordenadora solicitou que a pesquisadora apresentasse a 

pesquisa aos professores. Esclarecemos o objetivo da pesquisa, perguntando a todos os 

presentes se concordavam em participar. Segundo Almeida (2009), o sujeito da pesquisa é 

convidado a participar, a refletir sobre situações hipotéticas ocorridas com o “outro”. 
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Elaboramos os incidentes críticos em forma de questionário; informamos aos 

professores que cada um iria receber duas folhas contendo três perguntas relacionadas à AAP 

e que poderiam apresentar as respostas sem receio, uma vez que no questionário não seriam 

identificados.  

Durante a aplicação, alguns professores demonstraram preocupação com erros na 

escrita, mas foram acalmados pela pesquisadora, que explicou que o objetivo não era analisar 

falhas de português, e sim apreciar o posicionamento do professor diante do tema. As 

respostas aos três incidentes críticos aplicados aos professores participantes encontram-se nos 

apêndices. 

 

 

2.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Os professores participantes da pesquisa integram o quadro de professores da escola e 

participam das reuniões de ATPC semanalmente. Estavam presentes na reunião cerca de 21 

professores, dos quais um manteve o questionário em sua posse até o final da reunião, 

devolvendo as questões em branco. Não falou nada a respeito. 

Durante a aplicação, alguns professores faziam comentários descontraídos acerca dos 

incidentes críticos, dizendo que já haviam dito aquilo (as falas descritas nos incidentes 

críticos) aos alunos. Outros questionavam se a pesquisadora de fato não reconheceria a letra 

dos professores, passando, a saber, portanto quem escrevera. A coordenadora tranquilizou os 

professores dizendo que ela recolheria os questionários e entregaria à pesquisadora, sendo 

assim, não haveria possibilidades de identificação das letras. Todos riram. 

Todos terminaram o questionário no primeiro horário da ATPC (cinquenta minutos) e 

ainda comentaram suas respostas entre si. 
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2.4 O CONTEXTO 

 

 

A escola utilizada para a pesquisa é pública, estadual e da periferia de um dos 

municípios da Grande São Paulo; nós a elegemos devido a sua localização, próxima à 

residência da pesquisadora. A escola possui Ensino Fundamental Ciclo II (6º ao 9º anos) e 

Ensino Médio, com um total de 1261 alunos. A escola disponibiliza três turnos de aula: 

manhã, tarde e noite.  

No período da manhã funcionam treze salas, todas de Ensino Médio, sendo cinco salas 

de primeiros anos, cinco de segundas séries e três de terceiras séries. No período da tarde 

funcionam treze salas, apenas Ensino Fundamental, ciclo II, sendo cinco sextos anos, três 

sétimos anos, um oitavo ano e quatro nonos anos. O período noturno atende dez salas de 

Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Ensino Médio, sendo um 

primeiro, um segundo e dois terceiros anos regulares; três primeiros, dois segundos e um 

terceiro na modalidade EJA para Ensino Médio. 

A escola situa-se num bairro distante do centro da cidade de São Paulo, que possui boa 

infraestrutura, ruas pavimentadas, comércio próximo, linha de ônibus que passa na frente da 

escola e é limítrofe a um bairro de alto nível social. 

Em relação à estrutura física, a escola é ampla, com dois níveis de construção, térreo e 

escadas para acesso às salas de aulas no piso superior; um pátio interno pelo qual os 

professores e alunos passam para acessar as salas de aula; quadra de esportes coberta, sala de 

informática, laboratório de química, sala para reuniões, refeitório, cozinha da merenda, sala de 

leitura, sala do diretor, sala para os inspetores de alunos, cantina, secretaria e estacionamento. 

Cercada por muros de alvenaria, e bem arborizada, a escola apresenta bom estado de 

conservação. 

Dentro dessa perspectiva, os incidentes críticos possibilitaram ao sujeito da pesquisa a 

reflexão sobre fatos que ocorreram com “o outro”, ou seja, propiciou ao sujeito da pesquisa 

colocar-se no lugar do outro. 
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2.5 A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INCIDENTES CRÍTICOS E O OLHAR DO 

PROFESSOR SOBRE A AAP 

 

 

De acordo com o que já foi mencionado, a proposta da AAP é ser uma avaliação 

diagnóstica, realizada nas escolas públicas estaduais de São Paulo, objetivando oferecer 

subsídios para que o professor considere suas decisões visando a aprendizagem do aluno. 

Decorre que variadas opiniões são externadas pelos professores acerca dessa 

avaliação, uma vez que a SE envia apenas avaliações relacionadas a Língua Portuguesa e 

Matemática. Essa questão difunde diferentes posicionamentos acerca da aplicabilidade da 

prova, porque professores de disciplinas diversas das mencionadas ora participavam dos 

processos formadores relacionados à execução da avaliação, ora se posicionavam contra essa 

formação, alegando que a avaliação se destina somente às disciplinas de Português e 

Matemática, qual seria a relevância da presença de todos os professores nas reuniões de 

formação.  

Esses posicionamentos diferentes provocaram estranheza ao grupo de professores, 

uma vez que Língua Portuguesa e Matemática são requisitos básicos para todas as outras 

disciplinas do currículo.  

 Para saber como os professores se posicionavam acerca da AAP, das orientações 

sobre a aplicação e sobre a postura do diretor (frente aos professores que não apoiavam as 

orientações), aplicamos a técnica de incidentes críticos em nossa pesquisa. 

 

 

2.5.1 Análise dos incidentes críticos 

 

 

Primeiramente, realizamos a análise dos incidentes com a organização das respostas 

em relação a eles. Após incontáveis leituras, detectamos que, em relação ao incidente crítico 

um, cerca de dezenove dos vinte professores entrevistados se colocaram no lugar do 

coordenador Jorge, salientando a importância da participação de todos os professores nas 

reuniões de formação para a aplicação da AAP, denotando assim a valorização positiva em 

relação à AAP. Apenas um professor defendeu a ideia de que os professores poderiam se 

separar durante a reunião, externando uma valorização considerada negativa, de acordo com o 

propósito da pesquisa. 
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Em relação ao incidente crítico dois, cerca de onze professores responderam que não 

permitiriam a saída dos alunos antes do tempo estipulado. Esse dado nos mostrou que a 

maioria dos professores acataria as orientações da coordenação pedagógica. Dois dos 

professores entrevistados disseram que permitiriam a saída dos alunos antes do final da prova, 

demonstrando assim não acatar as orientações da coordenação.  

Por fim, os sete professores restantes, fizeram outras considerações que priorizavam o 

diálogo com o aluno bem como a conscientização da importância da AAP, o que fugia ao 

escopo do incidente crítico aplicado – anotamos essas falas como “Outras considerações”. 

O incidente crítico três evidenciou que catorze dos professores entrevistados, se 

fossem o diretor, conversariam informalmente com o professor a fim de dissuadi-lo da postura 

equivocada em sala de aula. Segundo eles, alguns assuntos são de cunho administrativo e não 

devem ser externados aos alunos.  

Cinco professores, dentre os vinte entrevistados, ofereceram considerações diferentes 

das que priorizam o incidente. As respostas desses professores permeiam opiniões como: 

“falar a mesma língua” (No caso, professores e gestores); “os professores têm suas razões 

para falar dessa maneira”; “sem a responsabilidade do professor, não há prova”; “se fosse uma 

escola particular funcionaria, mas é pública; descaso generalizado”. Apenas um professor 

afirmou que nada faria em relação a este professor, salientando ainda que na posição de 

diretor faria uma reflexão no que tange ao papel do gestor na escola. 

Nesse incidente, a maioria dos professores disse que o diretor deveria adotar uma 

postura assertiva com o professor, no intuito de integrá-lo ao grupo e situá-lo sobre a 

importância do trabalho coletivo, pautado na responsabilidade e no comprometimento de 

todos. 

Todas as categorias a seguir foram definidas através da leitura das entrevistas e das 

próprias falas dos professores participantes. Definimos três categorias para cada incidente 

crítico. 

 Incidente crítico um 

•Visão que denota a valorização positiva sobre a AAP 

•Visão que denota a valorização negativa sobre a AAP 

• Outras apreciações 
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 Incidente crítico dois 

• Não permitia a saída do aluno antes do tempo estipulado (ou seja, acataria as 

orientações da coordenação) 

• Permitiria a saída dos alunos antes do tempo estipulado (não acataria, portanto as 

orientações da coordenação) 

• Outras apreciações 

 Incidente crítico três 

• Após as das falas dos professores e através do incidente 3, constatamos que as 

Posição que os professores acham que o diretor deveria ter se enquadra nas 

categorias: 

• Dialogar com o professor sobre a postura inadequada 

• Não dialogar com o professor sobre a postura inadequada 

• Outras apreciações 

 As categorias originaram Quadros 

• Quadro um: Incidente crítico um 

• Quadro dois: Incidente crítico dois 

• Quadro três: Incidente crítico três 

Nos quadros, organizamos as opiniões individuais dos professores, desenvolvendo-se 

assim a primeira parte da pesquisa. Na segunda e última etapa, desenvolvemos três quadros, a 

fim de identificar a visão geral dos professores sobre cada um dos incidentes. Para obter essa 

visão global elaboramos: Quadro quatro: Visão dos professores sobre o incidente crítico um; 

Quadro cinco: Visão dos professores sobre o incidente crítico dois; Quadro seis: Visão dos 

professores sobre o incidente crítico três. 

Nas próximas páginas encontram-se todos os incidentes críticos bem como a análise 

de cada um, realizada separadamente, sendo que o incidente será novamente exposto, a fim de 

facilitar a leitura dos quadros. 

O incidente crítico um baseia-se numa reunião de ATPC, na qual o coordenador passa 

a pauta dos assuntos a serem discutidos e está incumbido de trazer as recomendações 

pedagógicas para a aplicação da AAP, além de apresentar dados das avaliações anteriores 

para orientar os professores. Durante a reunião, professores de biologia/ciências o procuram 

com a seguinte indagação: “Nós precisamos participar da reunião, porque não somos 
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professores de português e nem de matemática? Podemos ficar reunidos para discutir nossas 

questões de biologia/ciências?” Se você estivesse no papel do coordenador Jorge, o que você 

responderia para os professores de biologia/ciências? 

 

 

Quadro 1 – Visão individual dos professores sobre A Valorização Positiva da AAP, A 

Valorização Negativa da AAP e Outras apreciações (Incidente crítico um) 

 

Professores  

 

Valorização Positiva sobre a AAP 

 

Valorização Negativa 

sobre a AAP 

 

Outras Apreciações 

1 - Como coordenador eu não iria 

permitir que nenhum professor fosse 

cuidar de outros assuntos 

  

2 - Todos deverão participar, pois 

português e matemática fazem parte 

do aprendizado. 

  

3 - É importante a participação de 

todas as disciplinas 

  

4 - Vamos trabalhar juntos, pois 

sabemos que na verdade aas 

disciplina nos abre esse leque 

interdisciplinar. 

  

5 - A escola toda deve saber o que vai 

acontecer no dia da aplicação da 

AAP, será um dia diferenciado e 

todos precisam ser informados. 

  

6  Sim, eles poderiam 

ficar reunidos e depois 

se reuniam com os 

professores de 

português e matemática 

informalmente para 

estar a par da avaliação 

porque a 

responsabilidade é de 

todos. 

 

7 - Necessitamos que todos os 

professores participem, com o 

objetivo de diminuir o peso sobre os 

professores de português e 

matemática. 

  

8 - Todos devem participar das 

Recomendações Pedagógicas, bem 

como tomar ciência das avaliações 

anteriores. O resultado diz respeito a 
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escola como um todo 

9 - A responsabilidade pelo resultado 

do desempenho do aluno é de todos 

os professores e todas as disciplinas. 

  

10 - Todas as disciplinas estão 

interligadas e outras disciplinas 

também em podem através de seu 

conteúdo, ajudar nas dificuldades em 

português e matemática. 

  

11 - O professor de outras matérias 

também pode usar a matéria como 

português. Basta o professor saber 

interagir sua aula. 

  

12 - Se eu fosse o coordenador Jorge 

faria uma apresentação da AAP para 

ressaltar a importância de saber se 

expressar em Língua Portuguesa, 

requisito para todas as matérias. 

  

13 - Todos devem participar do 

processo, pois a AAP foca em 

matemática e português, mas 

engloba assuntos que permeiam 

todas as matérias. 

  

14 Esse tipo de avaliação serve para 

todas as disciplinas. 

  

15 A responsabilidade em relação ao 

processo de aprendizagem é de todos 

os professores, independente da 

disciplina. 

  

16 - Indiferente das disciplinas que 

ministram, todos têm que participar 

da reunião. 

  

17 - Pediria aos colegas de serviço que 

participassem da reunião. 

  

18 - Diria aos professores que não 

poderiam se ausentar, pois a 

avaliação engloba todas as 

disciplinas. 

  

19 - A ATPC não é dirigida apenas aos 

professores das duas disciplinas e 

sim a todo o corpo docente. 

  

20 - Os professores devem participar 

das reuniões mesmo não sendo das 

áreas específicas. 
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Ao analisar as falas divulgadas no Quadro 1, verificamos professores opinando no 

sentido de que o coordenador “Jorge” enfatizasse a importância da participação de todos na 

reunião de ATPC. Na fala a seguir, o professor um diz: 

Como coordenador eu não iria permitir que nenhum professor fosse cuidar 

de outros assuntos.  

A opinião dos professores cinco e doze, respectivamente, nos levam a refletir que o 

coordenador necessita rever a maneira como articula a AAP nas ATPC, pois os professores 

solicitam que haja uma orientação melhor acerca da avaliação.  

A escola toda deve saber o que vai acontecer no dia da aplicação da AAP, 

será um dia diferenciado e todos precisam ser informados.  

 Se eu fosse o coordenador Jorge faria uma apresentação da AAP para 

ressaltar a importância de saber se expressar em Língua Portuguesa, 

requisito para todas as matérias. 

Em relação ao objetivo geral deste estudo, a pesquisa se concretizou, porque 

percebemos na fala de alguns professores que o coordenador necessita rever sua prática em 

relação à articulação da AAP na escola. 

Em relação ao incidente crítico um, os professores expressam uma valorização 

positiva, o que nos leva a inferir que consideram a AAP como diagnóstico de aprendizagem, 

além de salientar a importância da ATPC como espaço de formação. A seguir, os relatos dos 

professores oito, treze e dezenove que comprovam estas afirmações: 

Todos devem participar das Recomendações Pedagógicas, bem como tomar 

ciência das avaliações anteriores. O resultado diz respeito à escola como um 

todo. 

Todos devem participar do processo, pois a AAP foca em matemática e 

português, mas engloba assuntos que permeiam todas as matérias. 

A ATPC não é dirigida apenas aos professores das duas disciplinas e sim a 

todo o corpo docente. 
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No Quadro 1, apenas um professor posicionou-se contra a ideia de todos 

permanecerem juntos nas reuniões de ATPC. Sob este contexto podemos considerar negativa 

a valorização do professor seis, ainda que ele saliente que os professores se inteirem do 

assunto tratado na reunião. Veja o que o professor seis diz: 

Sim, eles poderiam ficar reunidos e depois se reuniam com os professores de 

português e matemática informalmente para estar a par da avaliação porque a 

responsabilidade é de todos. 

A análise das falas dos professores evidenciadas no Quadro 4 apontam para uma 

constatação positiva, ou seja, a maior parte dos professores entrevistados considera a AAP 

como diagnóstico e ressalta a importância de embasamentos teóricos que justifiquem sua 

existência.  

No incidente crítico um não foram registradas falas que se enquadrassem na categoria 

“Outras Apreciações”. Dessa forma, registramos a resposta ao incidente crítico um como 

sendo positiva. De fato, os professores valorizam a AAP, considerando-a como diagnóstico na 

formulação de planos de ação que visem à efetiva aprendizagem do aluno. 

O incidente crítico dois baseou-se na seguinte ocorrência: durante a aplicação da AAP 

estipula-se aos alunos a permanência obrigatória de, no mínimo, uma hora e meia em sala de 

aula. O coordenador Jorge, sabendo do pouco comprometimento dos alunos em relação à 

AAP, solicita ao professor aplicador (chamamos de aplicador o professor que por ventura não 

seja de português nem de matemática, mas que é convocado durante a aplicação por causa do 

grande número de salas de aula existentes nas escolas públicas) que, antes da aplicação da 

prova, oriente primeiramente os alunos no preenchimento do cabeçalho e no cuidado ao 

preencher o gabarito, pois não serão aceitas rasuras.  

O coordenador acredita que dessa maneira o tempo dedicado à avaliação será bem 

distribuído. Ao chegar à sala de aula, o professor acha que alunos do 3º ano do ensino médio 

já deveriam saber preencher cabeçalhos e gabaritos e passa a prova sem acatar as orientações 

da coordenação. Alguns alunos, por não se importarem muito com a avaliação, assinalam 

rapidamente as alternativas, terminando a prova antes do período determinado. Os alunos 

então iniciam uma conversa insuportável na sala de aula com o intuito de que o professor os 

deixe sair. Se você fosse o professor aplicador o que diria aos alunos? 
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Quadro 2 – Visão individual dos professores sobre acatarem a orientação da coordenação 

pedagógica em relação à aplicação da AAP (Incidente crítico dois) 

 

Professores  

 

Não permitiria a saída do 

aluno – Acataria a orientação 

da coordenação 

 

Permitiria a saída dos alunos - 

não acataria a orientação da 

coordenação 

 

Outras Apreciações 

1  - Esse é um momento crucial, 

pois o professor começou de 

forma incorreta não orientando 

de forma precisa para distribuir 

bem seu tempo. Diante dos fatos 

eu tentaria um diálogo com os 

alunos e faria até um acordo de 

liberá-los em individualmente 

em curto espaço de tempo. 

 

2  - Primeiro deixaria sair, uma 

vez que terminou a prova, caso 

não fosse possível tentaria 

explicar o quanto a conversa 

atrapalha seu colega. 

 

3   - Pediria que tivessem 

o mínimo de educação 

e respeito pelos colegas 

que ainda estivessem 

fazendo a avaliação. 

4   - Todo esse 

procedimento de 

avaliação tem o intuito 

de preparar vocês para 

outras etapas de 

avaliações mais 

formais, pois as regras 

devem ser respeitadas e 

que toda ação tem uma 

reação. Enfim seu 

direito começa quando 

o meu termina, então 

estamos ainda em 

andamento. 

5   - Conversaria com os 

alunos e com a sala, 

tentando mostrar a eles 

a importância deles 

levarem a prova a 

sério, que eles 

poderiam aprender e 

treinar com aquela 

situação de prova, 

treinar as habilidades 

de ler e interpretar em 

um tempo determinado, 

treinar a passar para o 

gabarito, lembrando a 

eles que em breve eles 

irão ter o vestibular, 

Enem, concursos e etc. 

Caberia também ao 

professor um diálogo 

prévio com a turma, 
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explicando a 

importância da prova 

ajudando eles no 

preenchimento do 

cabeçalho. 

6   - Orientava os alunos 

sobre a importância da 

avaliação. 

7 - Esta prova é muito importante 

para medir o conhecimento de 

cada aluno. Vocês deveriam 

fazê-la com mais calma para 

que haja uma melhoria no 

ensino de cada aluno. Portanto 

existe um tempo que foi 

acordado por todos para que 

vocês consigam fazer a prova 

com calma. 

  

8   - O professor deve 

orientar os alunos sobre 

a importância da prova 

e conversar com os 

demais alunos que 

terminaram a prova 

para não interromper a 

concentração dos 

colegas. 

9 - Antes da prova eu explicaria 

que a prova é também uma 

avaliação externa do 

conhecimento incapacidade 

linguística e lógica, motivaria os 

alunos preocupados com a nota 

que seria também um 

instrumento de avaliação.  

Sabendo que um número 

significativo de alunos não quer 

ou não é capaz de fazer a prova, 

retiraria a obrigatoriedade da 

permanência mínima, porém 

como foi uma ordem da 

administração, transmitiria isso 

aos alunos e solicitaria o 

silêncio. O coordenador Jorge 

sabendo que não há 

comprometimento do aluno 

antecipadamente deveria agir 

para obter esse 

comprometimento e na 

impossibilidade desse resultado 

permitir que alunos 

comprometidos tenham 

condições de fazer a prova. 

  

10   - Que a avaliação é 

algo muito importante, 

pois durante a vida toda 

deles, eles serão 

avaliados, seja por 

prova escrita ou pelo 

comportamento e que 
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alguém não está 

interessado em 

resolver, que no 

mínimo respeite o 

colega que está 

resolvendo. 

11   - Orientava o aluno que 

tinha explicado as 

regras e normas das 

provas, falando com 

calma, mas exigindo a 

postura do aluno com o 

respeito ao professor e 

aos demais alunos, 

quanto aos alunos que 

estão com interesse em 

fazer a prova. 

12 - Colocaria no início da prova, 

de forma destacada na lousa, o 

horário de início tempo mínimo 

de permanência e de término da 

prova. Também deixaria 

destacados na lousa os critérios 

de execução da mesma, como 

por exemplo, a necessidade de 

manter-se em silêncio, após a 

realização da mesma, sob pena 

de ser desqualificado. 

  

13 - Que não sairiam, mesmo 

bagunçando. 

  

14 - Explicaria no início da 

aplicação a importância dessa 

avaliação, e não deixaria 

ninguém sair antes de finalizar o 

tempo estipulado. Os alunos 

precisam aprender a cumprir 

regras e nós professores não 

devemos “facilitar” as coisas 

para os alunos, afinal tudo na 

vida existe regra, e elas são 

feitas, “criadas” para ser 

cumpridas. 

  

15 - Conversaria com o grupo que 

estava atrapalhando e pediria 

silêncio. Só sairiam da sala 

depois do término do tempo 

obrigatório. 

  

16 - Diria que toda instituição tem 

suas regras e, portanto terão que 

serem cumpridas e que em 

hipótese alguma sairão mais 

cedo. 

  

17 - Primeiro iria orientar aos 

alunos quê é importante 

responder as questão com 

coesão, pois é importante que se 

responda com respeito e diria 

ainda quê teria um tempo a ser 

resolvido e, portanto ninguém 

iria sair antes do tempo. 
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Quadro 3 – Visão individual dos professores sobre como os professores consideram que 

deveria ser a atuação do diretor sobre a postura do professor que não apoia as orientações dos 

gestores (Incidente crítico três) 

18 - Seguiria a orientação do 

coordenador e matéria a sala em 

silêncio. 

  

19 -Que não é permitida a saída 

dos alunos antes do período 

determinado de uma hora e 

trinta minutos e que por 

gentileza fiquem quietos em 

respeito aos alunos que ainda 

estão fazendo a avaliação e que 

a conversa poderá tirar a 

atenção dos alunos que querem 

se concentrar para a realização 

da avaliação. 

  

20 - Eu pediria quantas vezes 

fossem necessárias que os 

alunos permanecessem em 

silêncio, salientando que aquele 

comportamento não os faria sair 

da sala antes do 

combinado.Assim como no 

início das instruções eu diria 

sobre a importância da 

avaliação. Também diria sobre o 

respeito aos demais colegas que 

ainda faziam a avaliação. 

  

Profes

sores 

 

Dialogar com o professor sobre a 

postura inadequada 

 

Não dialogar com o professor 

sobre a postura inadequada 

 

Outras Apreciações 

1 - Chamaria o professor para uma 

conversa particular, 

primeiramente condenando sua 

atitude perante o aluno, pois 

questões profissionais, 

descontentamentos não devem ser 

levados para a sala de aula. 

Perguntaria também ao professor 

se ele conhece a importância da 

AAP, pois na verdade são os 

resultados dessas avaliações que 

irão nortear nosso trabalho. 

  

2 - Chamaria esse professor e 

tentaria explicar lições de ética e 

outras coisas mais, porque mesmo 

que você até pense isso?! jamais 

pode expressar esse sentimento 

para os alunos, que não tem idade 

e conhecimento para dar opiniões 

de uma coisa que eles 

desenvolvem. 

  

3 - Diria que o professor pode ter lá 

suas razões, porém ele deve 

manter sua postura de educador 
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para evitar a rebeldia de alguns 

alunos. 

4   - Primeiramente devemos 

falar a mesma língua como 

profissional e o 

comprometimento são de 

todos. Em outro contexto 

somos livres para escolher e 

deve deixar de lado o 

desabafo desnecessário, pois 

não é assim que resolve 

nossas aflições profissionais. 

5 - Eu chamaria o professor para 

uma conversa e pediria a ele que 

explicasse sua conduta. Diria a ele 

que é importante em toda escola 

que se empenhasse e mostrasse 

interesse, dar a real importância, 

para que os alunos também se 

motivem. 

  

6 - Orientava o professor que não é 

uma forma adequada de falar com 

o aluno. Que o professor 

precisaria explicar a importância 

de uma avaliação. 

  

7 - Explicaria que o papel do 

professor por mais difícil que seja 

é contornar algumas situações 

pensando sempre em melhorar o 

empenho do aluno em sala de 

aula. E enquanto não houver 

responsabilidade por parte dos 

professores esta prova não haverá 

significado, porque o próprio 

professor não sabe. 

  

8 - Chamaria o professor para uma 

conversa em particular para 

conscientizá-lo sobre a 

importância do seu trabalho 

perante os alunos. 

  

9   - Se eu fosse o Diretor 

questionaria a minha 

posição, uma vez que 

“deixei chegar a esse ponto 

o desgaste do professor. Em 

relação ao professor, nada 

faria, uma vez que no 

contexto atual a AAP é 

realmente perda de tempo. 

Todas as dificuldades que os 

alunos apresentam é reflexo 

do que ocorre em sala. 

 

10 - Chamaria para conversar, pois 

ele deve respeitar o “local” de 

trabalho. O professor deve 

orientar o aluno como se deve 

proceder durante e após a prova. 

Se ele está insatisfeito com 
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alguma coisa deve procurar o 

lugar adequado para fazer suas 

reclamações ou rever se é aquilo 

que deseja continuar fazendo. 

11 - Um professor assim, se mostra 

desinteressado com aprova, com a 

escola, com os alunos e com ela 

mesma; falta ética. Chamaria a 

professora em minha sala e depois 

falaria o que penso (o que está 

escrito acima). 

  

12   - Se a escola fosse particular 

o professor seria advertido. 

Mas sendo do governo 

pouco poderia ser feito jia 

que existe descrédito 

generalizado em toda a 

hierarquia de gestão de sala 

de aula. 

13 - O orientaria para que tivesse 

uma postura correta diante dos 

alunos, pois sala de aula não é 

lugar de desabafos pessoais. 

  

14 - Chamaria esse professor em 

particular e perguntaria o que o 

levou a ter essa conduta. Diante 

de sua resposta, avaliaria a 

situação e se fosse necessário, 

advertiria esse professor dizendo 

que esse tipo de conduta não cabe 

a um educador, que precisamos 

pensar nas consequências dos 

nossos atos diante de nossos 

alunos, pois uma postura desse 

tipo desencadeia ainda mais o 

desinteresse de nossos alunos. 

Esse tipo de avaliação avalia toda 

uma escola, e não só o aluno, ou 

seja, o seu trabalho também 

passará a ser valorizado. 

  

15 - Explicaria ao professor o 

objetivo da AAP. 

  

16 - Chamaria a atenção do 

professor. Porque indiferente do 

que ele pensa, pelo menos na 

frente do aluno ele tem que ter 

uma postura profissional e ética. 

  

17 - Iria chamar a atenção do 

professor, pois como funcionário 

público, devo ter responsabilidade 

e compromisso pela profissão 

escolhida, sendo assim deve-se 

exercer com respeito à acima de 

tudo orientar o seu aluno a 

também respeitar os demais 

colegas. 

  

18 - Conversaria com o professor em 

particular e explicaria a ele a 

importância da AAP na educação, 
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Quadro 4: Visão geral dos professores sobre o incidente crítico um 

Visão Positiva sobre a AAP Visão Negativa sobre a AAP Outras Apreciações 

- É necessário conhecer os 

resultados dessa avaliação 

- Todos devem participar 

- É importante a participação de 

todas as disciplinas 

- Vamos trabalhar juntos 

- A escola deve saber o que está 

acontecendo 

- Necessitamos que todos os 

professores participem 

- Todos devem participar das 

Recomendações pedagógicas 

- A capacidade de interpretar e 

lógica permeiam todas as 

disciplinas 

- Todos devem participar, pois 

todas as disciplinas estão 

interligadas. 

- Português e matemática andam 

juntos com todas as disciplinas 

- Língua Portuguesa é um 

- Os professores podem ficar 

reunidos e depois se reúnem com 

os professores de português e 

matemática. 

 

pois a AAP serve para 

diagnosticar o nível de 

aprendizagem dos estudantes da 

rede pública estadual de ensino. 

19 - Conversaria com ele e faria com 

que ele tomasse conhecimento da 

importância da avaliação. 

  

20 - No papel do diretor eu o 

chamaria para uma conversa em 

particular, dizendo que sua 

postura e aquilo que foi dito aos 

alunos apenas confirmou a fala do 

aluno, ou seja, deu apoio àquilo 

que dizia a respeito ao 

desinteresse em realizar a prova. 

Ao se mostrar “obrigado” a 

aplicar a prova, em outras 

palavras, concorda com o aluno. 

Orientaria o professor que mesmo 

que não concorde com o método 

ou avaliações institucionais, que 

não demonstre, aos alunos, pois 

em nada muda a realidade em que 

está inserido. 
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requisito para todas as matérias. 

- Esse tipo de avaliação serve 

para todas as disciplinas 

- A responsabilidade é de todos 

- Todos têm que participar das 

reuniões 

- As disciplinas são interligadas e 

deve ser interesse de todos 

- Não podem se ausentar. A AAP 

engloba todas as disciplinas 

- A ATPC é dirigida a todos os 

professores 

- As orientações dadas são de 

interesse coletivo 

 

 

Quadro 5: Visão geral dos professores sobre o incidente crítico dois 

Não permitiria a saída do aluno 

- Acataria a orientação da 

coordenação 

Permitiria a saída dos alunos - 

Não acataria a orientação da 

coordenação 

Outras Apreciações 

- Existe um tempo que foi 

acordado por todos para que 

vocês consigam fazer a prova 

com calma 

- Foi uma ordem da 

administração; transmitiria isso 

aos alunos e solicitaria silêncio 

- Deixaria destacados na lousa os 

critérios de execução da mesma, 

como Poe exemplo, a necessidade 

de manter o silêncio 

- Não vai sair mesmo 

- Não deixaria ninguém sair antes 

de finalizar o tempo estipulado 

- Só sairiam da sala depois do 

término do tempo obrigatório 

- Em hipótese alguma sairão mais 

cedo 

- Ninguém iria sair antes do 

tempo 

- Seguiria a orientação do 

coordenador e manteria a sala em 

silêncio 

- Não é permitida a saída dos 

alunos antes do período 

determinado 

- Eu pediria quantas vezes fossem 

necessárias que os alunos 

permanecessem em silêncio, 

- Tentaria um diálogo com os 

alunos e faria até um acordo de 

liberá-los em individualmente em 

curto espaço de tempo. 

- Deixariam sair, uma vez que 

terminou a prova 

 

- Pediria que tivessem o mínimo de 

educação e respeito pelos colegas 

que ainda estivessem fazendo a 

avaliação 

- Todo esse procedimento de 

avaliação tem o intuito de preparar 

vocês para outras etapas de 

avaliações mais formais, pois as 

regras devem ser respeitadas e que 

toda ação tem uma reação 

- Caberia também ao professor um 

diálogo prévio com a turma, 

explicando a importância da prova 

ajudando eles no preenchimento do 

cabeçalho 

- Conversar com os demais alunos 

que terminaram a prova para não 

interromper a concentração dos 

colegas 

- Alguém não está interessado em 

resolver, que no mínimo respeite o 

colega que está resolvendo 

- O respeito ao professor e aos 

demais alunos que estão com 

interesse em fazer a prova 
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salientando que aquele 

comportamento não os faria sair 

da sala antes do combinado 

 

 

Quadro 6: Visão geral dos professores sobre o incidente crítico três 

Dialogar com o professor sobre a 

postura inadequada 

Não dialogar com o professor sobre 

a postura inadequada 

Outras Apreciações 

- Chamaria o professor para uma 

conversa particular. 

- Chamaria esse professor e 

tentaria explicar lições de ética 

- Eu chamaria o professor para 

uma conversa e pediria a ele que 

explicasse sua conduta 

- Orientava o professor que não é 

uma forma adequada de falar com 

o aluno 

- Explicaria que o papel do 

professor por mais difícil que seja 

é contornar algumas situações 

pensando sempre em melhorar o 

empenho do aluno em sala de aula 

- Chamaria para conversar, pois ele 

deve respeitar o “local” de trabalho 

- Um professor assim, se mostra 

desinteressado com aprova, com a 

escola, com os alunos e com ela 

mesma 

- Chamaria esse professor em 

particular e perguntaria o que o 

levou a ter essa conduta 

- Iria chamar a atenção do 

professor, pois como funcionário 

público, devo ter responsabilidade 

e compromisso pela profissão 

- Conversaria com o professor em 

particular e explicaria a ele a 

importância da AAP na educação 

- No papel do diretor eu o chamaria 

para uma conversa em particular, 

dizendo que sua postura e aquilo 

que foi dito aos alunos apenas 

confirmou a fala do aluno, ou seja, 

deu apoio àquilo que dizia a 

respeito ao desinteresse em realizar 

a prova. 

- Em relação ao professor, nada 

faria, uma vez que no contexto 

atual a AAP é realmente perda de 

tempo. Todas as dificuldades que 

os alunos apresentam são reflexos 

do que ocorre em sala. 

- Ele deve manter sua postura de 

educador para evitar a rebeldia de 

alguns alunos. 

- Primeiramente devemos falar a 

mesma língua como profissional 

- Se a escola fosse particular o 

professor seria advertido. Mas 

sendo do governo pouco poderia 

ser feito 

- Explicaria ao professor o objetivo 

da AAP. 
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De acordo com as respostas dos professores ao incidente crítico dois, há um 

posicionamento favorável em acatar as orientações da coordenação pedagógica com relação a 

aplicação da AAP. Neste incidente, dos vinte participantes, onze disseram acatar as 

orientações. Vejamos o que dizem os professores catorze, quinze e dezesseis, por exemplo: 

Explicaria no início da aplicação a importância dessa avaliação, e não 

deixaria ninguém sair antes de finalizar o tempo estipulado. 

Conversaria com o grupo que estava atrapalhando e pediria silêncio. Só 

sairiam da sala depois do término do tempo obrigatório. 

Diria que toda instituição tem suas regras e, portanto terão que ser cumpridas 

e que em hipótese alguma sairão mais cedo. 

Após a leitura das falas percebemos que, além de convergirem para a aceitação das 

orientações, há também uma posição consolidada, mesmo diante de manifestações de 

indisciplina. Vejamos as falas dos professores treze e vinte: 

Que não sairiam, mesmo bagunçando. 

Eu pediria quantas vezes fossem necessárias que os alunos permanecessem 

em silêncio, salientando que aquele comportamento não os faria sair da sala 

antes do combinado. 

Outra demonstração de que os professores acatam as orientações da coordenação estão 

descritas na fala do professor catorze. 

Explicaria no início da aplicação a importância dessa avaliação, e não 

deixaria ninguém sair antes de finalizar o tempo estipulado. Os alunos 

precisam aprender a cumprir regras e nós professores não devemos 

“facilitar” as coisas para os alunos, afinal para tudo na vida existe regra, e 

elas são feitas, “criadas” para serem cumpridas”. 

Em relação aos aspectos contrários, observamos que dois professores apresentaram 

respostas que denotam não acatarem as orientações da coordenação. Podemos perceber 

através das falas opiniões que divergem das orientações difundidas pela coordenação. 

Vejamos as falas dos professores um e dois, a seguir: 
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Esse é um momento crucial, pois o professor começou de forma incorreta 

não orientando de forma precisa para distribuir bem seu tempo. Diante dos 

fatos eu tentaria um diálogo com os alunos e faria até um acordo de liberá-

los em individualmente em curto espaço de tempo. 

Primeiro deixaria sair, uma vez que terminou a prova, caso não fosse 

possível tentaria explicar o quanto a conversa atrapalha seu colega. 

Embora haja uma opinião de valorização positiva externada pelos professores um e 

dois acerca da AAP, compreendemos que eles não acatariam as decisões da coordenação, o 

que poderia influenciar negativamente toda a organização da aplicação, pois se um aluno sair 

antes do tempo obrigatório de permanência, todo o restante sairá também.  

Na categoria “Outras Apreciações” entendemos que os professores responderam, 

elencando opiniões diferentes daquelas priorizadas no incidente crítico. Vejamos as falas dos 

professores quatro, cinco e dez. 

Todo esse procedimento de avaliação tem o intuito de preparar vocês para 

outras etapas de avaliações mais formais, pois as regras devem ser 

respeitadas e que toda ação tem uma reação. Enfim seu direito começa 

quando o meu termina, então estamos ainda em andamento. 

Conversaria com os alunos e com a sala, tentando mostrar a eles a 

importância deles levarem a prova a sério, que eles poderiam aprender e 

treinar com aquela situação de prova, treinar as habilidades de ler e 

interpretar em um tempo determinado, treinar a passar para o gabarito, 

lembrando a eles que em breve eles irão ter o vestibular, Enem, concursos e 

etc. Caberia também ao professor um diálogo prévio com a turma, 

explicando a importância da prova ajudando eles no preenchimento do 

cabeçalho. 

Que a avaliação é algo muito importante, pois durante a vida toda deles, eles 

serão avaliados, seja por prova escrita ou pelo comportamento e que alguém 

não está interessado em resolver, que no mínimo respeite o colega que está 

resolvendo. 

Nestas falas não está clara a decisão em acatar as orientações da coordenação, embora 

haja considerações acerca da importância da AAP. Nesse caso obtivemos duas posições: a) a 

decisão do professor em ignorar as orientações da coordenação e agir por conta própria em 

sala de aula; b) a incompreensão das orientações passadas pela coordenação.  
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De qualquer maneira, constatamos através das respostas que os professores 

descumpririam as orientações previstas por qualquer uma das razões relacionadas acima. 

Finalizando a análise e respondendo ao incidente crítico dois, percebemos que a 

maioria dos professores (cerca de onze em um universo de vinte) acatam as orientações da 

coordenação, no sentido de manter a ordem durante a aplicação da AAP, mas um número 

considerável (cerca de oito) de professores ainda necessita de esclarecimentos sobre a 

relevância do comprometimento e da coletividade no desenvolvimento de ações avaliativas 

dentro da escola. 

Ao iniciar a aplicação da AAP o professor distribui as provas para os alunos e solicita 

que as façam em silêncio. Um aluno, ao terminar, quer entregar a prova, mas o professor diz 

que ainda não é o momento. Nesse ínterim, o aluno rabisca todos os espaços em branco da 

avaliação com pichações e desenhos que fazem alusão ao uso de entorpecentes. Questionado 

pelo professor ele diz: “Ah! essa prova é do governo mesmo! A gente nunca sabe pra que 

serve! Pode rabiscar sim!” 

O professor, irritado com o aluno, responde: “Por mim, você quem sabe, só estou aqui 

porque a diretora me mandou aplicar, senão eu nem viria! Queria minha parte em dinheiro! Se 

gasta tanto papel com essas provas, mas aumento que é bom, nada!” Se você fosse o diretor e 

soubesse dessa postura do professor em relação à AAP, o que diria ao professor? 

A análise das respostas dos professores em relação ao incidente crítico três revelou 

que a postura adequada a ser adotada pelo diretor consistiria num diálogo privado, a fim de 

despertar no professor o sentimento de pertença bem como princípios éticos pautados no 

comprometimento com o desenvolvimento da educação, além de não propagar junto aos 

alunos problemas de ordem administrativa que lhes fogem à compreensão. Vejamos algumas 

falas dos professores um e dois, que comprovam esta afirmação: 

Chamaria o professor para uma conversa particular, primeiramente 

condenando sua atitude perante o aluno, pois questões profissionais, 

descontentamentos não devem ser levados para a sala de aula. Perguntaria 

também ao professor se ele conhece a importância da AAP, pois na verdade 

são os resultados dessas avaliações que irão nortear nosso trabalho. 

Chamaria esse professor e tentaria explicar lições de ética e outras coisas 

mais, porque mesmo que você até pense isso?! Jamais pode expressar esse 

sentimento para os alunos, que não tem idade e conhecimento para dar 

opiniões de uma coisa que eles desenvolvem. 
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Ao analisar outras falas acerca da postura que o diretor deveria adotar, destacamos as 

falas dos professores sete e oito que evidenciam o difícil trabalho do professor e a necessidade 

de formação do professor. Outros aspectos difundidos nestas falas são: a questão da 

responsabilidade e do comprometimento do professor em relação à educação.  

Explicaria que o papel do professor por mais difícil que seja é contornar 

algumas situações pensando sempre em melhorar o empenho do aluno em 

sala de aula. E enquanto não houver responsabilidade por parte dos 

professores esta prova não haverá significado, porque o próprio professor 

não sabe. 

Chamaria o professor para uma conversa em particular para conscientizá-lo 

sobre a importância do seu trabalho perante os alunos. 

Dentro deste contexto salientamos a fala do professor dezoito, que chama a 

atenção para a questão da importância da AAP nos processos diagnósticos da 

escola. 

Conversaria com o professor em particular e explicaria a ele a importância 

da AAP na educação, pois a AAP serve para diagnosticar o nível de 

aprendizagem dos estudantes da rede pública estadual de ensino. 

O professor vinte revela, através de suas palavras, que o docente pode influenciar 

positiva ou negativamente o aluno quando expõe suas insatisfações. Segundo o professor 

vinte, a opinião dos docentes, quando dessa natureza, pode desvirtuar a atenção do estudante 

somente levando-o à desmotivação em relação à execução da avaliação. Sendo assim, o 

professor, no exercício de suas funções, necessita motivar o aluno no sentido de despertar o 

interesse dos alunos.  

O professor finaliza sua opinião dizendo que o professor não deve participar ao aluno 

questões de ordem administrativa, pois seu desabafo não mudará o cenário no qual está 

inserido. 

No papel do diretor eu o chamaria para uma conversa em particular, dizendo 

que sua postura e aquilo que foi dito aos alunos apenas confirmou a fala do 

aluno, ou seja, deu apoio àquilo que dizia a respeito ao desinteresse em 

realizar a prova. Ao se mostrar “obrigado” a aplicar a prova, em outras 

palavras, concorda com o aluno. Orientaria o professor que mesmo que não 

concorde com o método ou avaliações institucionais, que não demonstre aos 

alunos, pois em nada muda a realidade em que está inserido. 
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Em relação à categoria “Não dialogar com o professor sobre a postura inadequada” 

observamos apenas uma resposta considerada negativa. Nesse caso, o professor afirma que 

não tomaria nenhuma providência em relação ao professor. Salienta ainda a necessidade de 

autorreflexão por parte do diretor, no sentido de entender a postura do professor frente ao 

problema. Vejamos a fala do professor nove: 

Se eu fosse o Diretor questionaria a minha posição, uma vez que deixei 

chegar a esse ponto o desgaste do professor. Em relação ao professor, nada 

faria, uma vez que no contexto atual a AAP é realmente perda de tempo. 

Todas as dificuldades que os alunos apresentam são reflexos do que ocorre 

em sala. 

Essa resposta nos leva a refletir que, na opinião do professor, o diretor não deveria 

tomar providência alguma, apenas refletir sobre suas ações acerca das situações conflitantes 

que perpassam a vida profissional dos professores. 

Em “Outras Apreciações”, os professores apenas explicam suas percepções, mas não 

respondem diretamente qual seria a postura adequada a ser adotada pelo diretor. As falas dos 

professores quatro e doze revelam: 

Primeiramente devemos falar a mesma língua, como profissional e o 

comprometimento é de todos. Em outro contexto somos livres para escolher 

e deve deixar de lado o desabafo desnecessário, pois não é assim que resolve 

nossas aflições profissionais. 

Se a escola fosse particular o professor seria advertido. Mas sendo do 

governo pouco poderia ser feito já que existe descrédito generalizado em 

toda a hierarquia de gestão de sala de aula. 

Essas apreciações não esclarecem qual postura o diretor deveria adotar. Sendo assim, 

percebemos que ainda não está claro ao professor como o diretor/gestor pode contribuir no 

desenvolvimento dos processos educacionais da escola. 

Para finalizar a análise, de acordo com o Quadro 6, podemos visualizar a visão geral 

dos professores, o que ratifica a análise anterior de que, em sua maioria, os professores 

sugerem que haja um canal atuante de comunicação entre professores e gestores (coordenação 

e direção).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Iniciei esta pesquisa motivada pelo tema que, diversas vezes impossibilitava o bom 

desenvolvimento das reuniões formadoras executadas na ATPC. Nessas reuniões bimestrais 

havia opiniões divergentes sobre a participação de todos os professores, uma vez que as 

avaliações enviadas pela SE são de Português e de Matemática. 

No decorrer das reuniões existiam os alaridos, os descontentamentos e também as 

opiniões a favor do diagnóstico dos alunos por meio da aplicação da AAP. Muitas vezes, os 

professores saíam das reuniões com dúvidas que impossibilitavam a boa execução da prova. 

Dentro desse contexto, lancei-me neste estudo com o objetivo de investigar como se 

articulava a AAP nas reuniões. Qual era de fato a visão dos professores sobre a referida 

avaliação? Os professores seguiam as orientações da coordenação? O diretor desempenhava 

sua postura de gestor, no sentido de ajustar as adversidades que surgiam em relação à conduta 

dos professores? 

Nossa pesquisa possibilitou demonstrar, por intermédio das opiniões dos professores, 

que a AAP consiste em uma avaliação importante na escola e que deve ser considerada nos 

processos avaliativos e principalmente nos aspectos diagnósticos.  

Evidenciou-se que as opiniões dos professores não foram superficiais, no sentido de 

apenas marcarem presença na participação da pesquisa. Percebi que muitos dos participantes 

externaram ali suas aflições, seus desabafos e sua postura comprometida com a educação. 

Durante a leitura das entrevistas, pude notar sugestões dos professores em relação aos 

processos formativos que antecedem a aplicação da AAP. De acordo com a fala dos 

professores, a AAP e seus objetivos ainda são desconhecidos para muitos. 

Outro aspecto importante a relatar acha-se no fato de perceber que os professores estão 

dispostos a integrar o corpo docente de maneira comprometida e assertiva, no sentido de 

reunir esforços para que a educação cumpra seu papel na vida dos alunos. Quando os 

professores dizem que “A AAP é responsabilidade de todos”, nos remetem à ideia da inserção 

de todo o corpo docente em uma proposta de desenvolvimento da educação, com vistas à 

evolução da avaliação da aprendizagem como um todo. 
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Com a análise dos incidentes críticos, constatei que não basta dizer aos professores 

que apliquem a avaliação, mas que sejam explicitados seus objetivos, sua função bem como o 

auxílio que a referida avaliação pode proporcionar, no sentido de nortear as ações 

pedagógicas no âmbito escolar. Santos Guerra (2007) nos confere essa premissa ao afirmar 

que a avaliação não deve ser uma atividade cega, pois não servirá para aprender. Ela deve ter 

um alvo.  

Os estudiosos abordados durante a pesquisa salientam prioritariamente a função da 

avaliação da aprendizagem, no sentido de que esta se configure como aliada no 

desenvolvimento das aprendizagens. Sendo assim, a pesquisa apontou, pelas falas dos 

professores, a carência de formações pedagógicas que embasem a existência e a função das 

avaliações.  

Por meio das falas dos professores, percebemos que apesar das adversidades ocorridas 

nas escolas, como a indisciplina e o descaso dos alunos em relação à prova, por exemplo, os 

docentes colocam-se frente ao desafio de ensinar, acima de tudo. 

Outro aspecto relevante mostra-se na postura que os professores creem que o diretor 

deva adotar frente àqueles profissionais que se encontram em dissonância com o grupo ou que 

acreditam que não há possibilidades de mudança na educação. Os professores defendem uma 

postura firme do diretor, sem que os profissionais sejam colocados em situação vexatória.  

Os docentes solicitam, que, na ocorrência de problemas de ordem organizacional e/ou 

pedagógicas, o diretor possa convocar o professor, em particular, a fim de conscientizá-lo de 

sua função e de sua importância na composição do grupo.  

O Coordenador Pedagógico como articulador das práticas avaliativas na Unidade 

Escolar: uma reflexão sobre a Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) consistiu 

numa pesquisa realizada direcionada aos profissionais da educação que, assim como eu, 

visam à evolução dos processos avaliativos, no sentido de promover uma educação inclusiva e 

transformadora que ultrapasse os limites da exclusão, da classificação ou da divisão entre 

aptos e inaptos.  



64 

[...] muitos de nós já estamos vivendo na prática as inovações e não nos 

desanimamos diante da resistência de alguns. Além disso, só de pensar que 

há mais gente sonhando o mesmo sonho, que estamos vivenciando esse fato 

e levando-o adiante, de minha parte já me sinto feliz e esperançosa (ALVES, 

2014, p. 158). 

Com a citação de Alves (2014), findamos nossos escritos, esperando que possam 

expandir-se numa pesquisa futura, adensando estudos, reflexões, críticas e mais propostas 

sobre os processos de avaliação no ensino-aprendizagem.  
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