
POLÍTICAS PÚBLICAS E TESTES DE DESEMPENHO ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE AVALIAÇÃO E DIVERSIDADE DE APRENDIZAGEM

Marcela Santos de Almeida[i]

Eixo Temático 1: Educação e Políticas públicas

Resumo

O tema do presente artigo é sobre avaliação do rendimento escolar da diversidade de aprendizagem. Objetiva-se neste trabalho investigar o tratamento dado à questão
da diversidade de aprendizagem nos testes de desempenho escolares aplicados no Brasil. Neste estudo é apresentado uma breve discursão sobre a avaliação do
desempenho escolar, e também uma abordagem teórica sobre pesquisas referentes ao desempenho escolar de alunos com culturas diferentes nos testes de desempenho
escolar. Pode-se perceber que a aplicação das avaliações em larga escala apresenta algumas limitações coma a falta de condições para que os alunos com necessidades
especiais, dificuldade de aprendizagem e com culturas diversificadas consigam melhorar seus rendimentos escolares, no entanto há certa preocupação das políticas
públicas com a diversidade de aprendizagem.

Palavras chave: políticas públicas; desempenho escolar; diversidade de aprendizagem.

Abstract

The theme of this article is about evaluation of the diversity of learning academic performance. Objective of this paper is to investigate the treatment of the question of
diversity of learning in school performance tests applied in Brazil. In this study a brief discursão on the evaluation of school performance, as well as a theoretical approach
to research concerning the academic performance of students with different cultures in school achievement tests is presented. It can be noticed that the application of
large-scale assessments has some limitations eat the lack of conditions for students with special needs, learning difficulties and with diverse cultures can improve their
achievement scores, however there is some concern with public policy the diversity of learning.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o tema avaliação do rendimento escolar da diversidade de aprendizagem presente na sala de aula. É importante destacar que o espaço escolar
é heterogêneo, pois é permeado por alunos de diversas etnias e culturas, que apresentam uma variedade de costumes, valores e modo de vida.

Diversidade de aprendizagem pode ser entendida como alunos que apresentam contextos diversos e que estão presentes em instituições de ensino que tem como meta a
avaliação do desempenho escolar de todos os alunos, uma vez que parece haver uma grande variedade nas formas e ritmos com que as pessoas aprendem (FERNANDES,
2004). Assim, a diversidade de aprendizagem abrangem estudantes com culturas diversas como a etnia africana e indígena, além das comunidades rurais e do campo; e
discentes que precisam de uma educação especial, pois possuem limitações mais visíveis como surdos e cegos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem.
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Percebe-se uma forte tendência contemporânea de implementar no país exames nacionais na educação básica que visam à avaliação do ensino por intermédio do
desempenho escolar dos alunos (SASS e MINHOTO, 2010). De maneira geral, os alunos são avaliados de forma igual e não é levada em consideração a diversidade de
contextos que possuem. Assim, de acordo com Mello (1997, p. 11) “[...] O desenho e implementação de sistemas de avaliação externa devem, portanto, ser
acompanhados de discussão e esclarecimentos quanto a seus objetivos [...]”.

As avaliações externas têm sido usadas como um alicerce das políticas públicas para a educação. Alguns autores como Vieira e Fernandes (2011) comentam que nas
políticas atuais a avaliação dos sistemas de ensino tem sido bastante contemplada como forma de analisar além do desempenho dos alunos, também dos professores e
das escolas. Com isso, pode-se perceber um crescimento, nas últimas décadas, dos exames regulares estaduais e nacionais que geram os indicadores de desempenho
educacional para avaliar a qualidade do ensino no Brasil.

Essas avaliações externas não se destinam a reprovação, mas a fornecer informações aos gestores educacionais e a sociedade sobre o desempenho das escolas por
regiões, municípios e Estados. Através dos resultados pode se verificar o que é preciso para promover a melhoria na educação (MELLO, 1997).

No entanto, mesmo que se considere que através da monitoração dos resultados obtidos com as avaliações externas um importante indicador para que os gestores dos
sistemas de ensino possam mensurar a qualidade de ensino oferecido nas instituições, “[...] as metodologias que desconsideram a diversidade cultural que permeia as
redes de escolas não captam a efetiva dinâmica das unidades escolares, com base apenas nos resultados finais obtidos por testes padronizados [...] (MARTINS, 2001,
p.34)”.

Diante dessas discussões, objetiva-se neste trabalho investigar o tratamento dado à questão da diversidade de aprendizagem nos testes de desempenho escolares
aplicados no Brasil. A partir desse propósito, busca-se refletir sobre as seguintes questões: A diversidade de aprendizagem tem sido contemplada nos testes de
desempenho propostos pelas políticas públicas referentes à avaliação de desempenho escolar?
Como tem sido o rendimento escolar de alunos de etnias afro e indígenas, comunidades tradicionais, surdos e com dificuldades de aprendizagem, dentre outros, nos
testes de desempenho escolar?

POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR

Pretende-se neste tópico apresentar uma breve discursão sobre a avaliação do desempenho escolar.

Estudos sobre avaliação da aprendizagem abordam que o desempenho escolar pode ser entendido como uma tentativa de mensurar o quanto um aluno consegue
acompanhar os conteúdos propostos para a série a qual pertence. Além de ser considerada também como uma maneira de analisar os aspectos quantitativos e
qualitativos, a capacidade da criança em acompanhar os conteúdos propostos pela escola (CAPELLINI, TONELOTTO e CIASCA, 2004). Então, o teste de desempenho
escolar serve para medir se o aluno está abaixo ou acima de um parâmetro julgado ideal pelo sistema educacional.

No Brasil, desde 1988, a Constituição Federal prevê a necessidade de além de garantir ensino fundamental obrigatório e gratuito, proporcionar um padrão de qualidade.
Isso pode ser assegurado através dos sistemas de avaliação externos criados em colaboração com os Estados e municípios (HORTA NETO, 2010).

A implementação dos sistemas de avaliação em larga escala no Brasil teve início na década de 1990 com a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP) (VIEIRA e FERNANDES, 2011). Além disso, na década de 90 ocorreram diversas
mudanças no sistema educacional que foi definitivo para o fortalecimento do sistema nacional de avaliação, como a regulamentação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Estes servem de base para a
matriz de referência do Saeb e da Prova Brasil (PAZ, 2010).

Com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (LDB), lei nº 9394/96, a proposta de avaliação externa é reafirmada em seu artigo 9º que propõe garantir o
processo de avaliação do rendimento escolar da Educação Básica e Superior em conjunto com os sistemas de ensino (BRASIL, 1996).

Durante o início do século 21, as novas políticas educacionais deram continuidade ao processo de implantação das avaliações externas, como a criação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (PAZ,
2010).

Então, o PNE, Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 reafirmou a necessidade do Poder Público elaborar políticas que abranjam os três elementos concomitantemente
para atingir a universalização do Ensino Fundamental (BRASIL, 2001).

[...] o ensino fundamental deverá atingir a sua universalização, sob a responsabilidade do Poder Público, considerando a indissociabilidade entre
acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O direito ao ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao ensino de
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qualidade, até a conclusão. (BRASIL, 2001, p. 19).

A partir da implantação do PDE novos rumos começaram para se tentar alcançar elevar a qualidade de ensino, como a criação do Índice de desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), que é definido através dos resultados do SAEB e dos indicadores de desempenho captados pelo censo escolar (evasão, aprovação e reprovação) (HORTA
NETO, 2010; SASS e MINHOTO, 2010).

Diante desse contexto, há diversos tipos de avaliações que são realizadas dentro do sistema educacional, sendo as que são realizadas em sala de aula, e outras que
perpassam todo o sistema educacional. Muitos países vêm investindo significativos recursos na realização de avaliações externas constituídas por instrumentos, como
provas que são aplicadas aos discentes com o propósito de investigar a aquisição de habilidades e competências necessárias para a conclusão de um nível do sistema
educativo (HORTA NETO, 2010).

No Brasil há os sistemas de avaliação institucional de desempenho escolar. Os resultados desses sistemas são divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) através dos
estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro, realizadas e aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”
(INEP). Portanto, este órgão possui instrumentos de avaliação externa que podem apontar a qualidade de ensino da escola pública (FREITAS, 2004; BRASIL, 2008).

Como exemplos de instrumentos de avaliação de desempenho escolar aplicados em larga escala têm o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Este é
um importante programa de avaliação nacional. Ele é decomposto em duas avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e pela Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (ANRESC), esta conhecida como Prova Brasil, realizados a cada dois anos (BELLONI, 1999; FREITAS, 2004; BRASIL, 2008).

A ANEB vem sendo implementada desde o ano de 1995 e abrange de maneira amostral os estudantes das redes públicas e privadas do país, matriculados no 5º e 9º anos
do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio. Além disso, possui o critério de no mínimo 10 alunos por turmas (BRASIL, 2008).

A Prova Brasil foi instituída pela Portaria ministerial nº 931, de 21 de Março de 2005. Essa avaliação abrange testes censitários, sendo aplicados no 5º ano e 9º ano do
ensino fundamental, nas redes estaduais, municipais e federais, de área urbana e rural, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada.
Assim, a Prova Brasil foi implementada devido à necessidade de compreender e analisar a diversidade e especificidades das escolas brasileiras (DOMINGUES; OLIVEIRA,
2012; BRASIL, 2008).

Desde 2007, as avaliações do SAEB são aplicadas em conjunto, pois são exames complementares que apresentam a mesma metodologia para a construção e aplicação
dos testes. Estes são avaliações externas que buscam avaliar o sistema educacional brasileiro e as escolas, e não o estudante. Para tanto, são utilizadas provas
elaboradas com um grande número de itens, abrangendo as competências e habilidades de uma área curricular de interesse e requeridas ao final de cada ciclo de
aprendizagem (KLEIN; FONTANIVE, 1995; RIBEIRO; LISE, 2011).

A ANEB e a Prova Brasil são avaliações externas para políticas públicas do país, como forma de analisar o desempenho dos alunos, dos professores e das escolas a partir
de testes padronizados e questionários socioeconômicos aplicados para os estudantes e a comunidade escolar (DOMINGUES; OLIVEIRA, 2012; PAZ; RAPHAEL; 2010;
BRASIL, 2011; VIEIRA; FERNADES, 2011).

Um dos propósitos da avaliação externa em nível nacional é que ela possa contribuir para a melhoria da qualidade da educação e também garantir recursos e
financiamentos para as escolas que apresentarem uma vulnerabilidade social (FRÖHLICH, 2011). Para alcançar o objetivo da qualidade de ensino, é importante a
superação de preconceitos e a inclusão de diferentes grupos sociais e culturais (PAZ, 2010).

Hernandes (2011) comenta que é evidente que a implementação de sistemas avaliativos em escala nacional tem buscado superar as limitações da proposta de ensino de
qualidade aos alunos das escolas públicas. No entanto, algumas dessas avaliações externas implementadas nas últimas décadas, não tem conseguido equacionar o
direcionamento de políticas educacionais que atendessem às reais necessidades da escola pública.

Dessa forma, o princípio da equidade em educação significaria que todos os alunos teriam acesso a uma educação e a uma formação uniforme, e que teriam resultados
semelhantes nas avaliações. Não se tem observado isso na prática (FERNANDES, 2004).

Setúbal (2010) inferi que o Brasil está longe de alcançar um patamar básico para todas as escolas. Isso ocorre devido ao fato de o mesmo ainda não conseguiu garantir o
direito constitucional de propiciar ensino fundamental a 100% das crianças em idade escolar, também em várias regiões do país não há nem condições físicas de acesso
às escolas, além de haver um contingente significativo de professores sem formação adequada atuando na educação básica (HORTA NETO, 2010; SETÚBAL, 2010).

Além disso, há que se considerarem as enormes diferenças entre escolas rurais e urbanas e o despreparo de muitos professores para lidar com as diferenças e
diversidades presentes no contexto escolar. De acordo com Setúbal (2010) muitas vezes o professor de zonas rurais não encontra condições de infraestrutura para
alcançar as metas propostas pelas políticas de avaliação que buscam avaliar o rendimento escolar para se obter uma melhoria na qualidade de ensino.
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O MEC tem procurado por meio de programas dar auxílio para a diversidade de aprendizagem presentes nos sistemas de ensino. Setúbal (2010) aborda que esse órgão
tem procurado avançar na articulação entre as esferas educacionais federal, estadual e municipal, com o objetivo de garantir a descentralização e a autonomia das
escolas.

É importante ressaltar que o papel da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), criada pelo MEC busca coordenar e fomentar o
planejamento e a implementação de políticas nacionais que focam na inclusão socioeducacional de setores da população historicamente consideradas marginalizados
(MOREIRA NETO, 2008).

A Secad criou o Programa de Educação para a Diversidade e Cidadania em 2005, que tem como objetivo a identificação e avaliação de desigualdades socioeducacionais,
tais como:

[...] as desigualdades étnico-raciais, de gênero, identidade de gênero e orientação sexual, a assimetria entre a população do campo e a das áreas
urbanas, a população indígena, a população remanescente de quilombos, a alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, e outras populações
consideradas em situação de vulnerabilidade e risco social [...] (MOREIRA NETO, 2008, p. 441).

Nesse contexto, sabe-se que o MEC vem utilizando o desempenho médio dos alunos como um dos critérios de avaliação da qualidade do ensino. Então, o rendimento de
um estudante é um indicador clássico de eficácia de medida de sucesso ou fracasso da organização educacional. O mesmo sofre influência de fatores relativos ao contexto
social, às características que o estudante traz quando entra na escola, além do ambiente escolar (LORDÊLO, 2011).

Sass e Minhoto (2010) e Paz (2010) abordam que há uma estreita relação entre o IDEB com o investimento em qualidade de educação. Os autores comentam que a
obtenção de níveis mais elevados de IDEB para uma determinada escola proporciona também um maior investimento financeiro para essa instituição, ou seja, são
repassadas aos estados e municípios as verbas destinadas à educação através do Fundef e do Fundeb. Com isso, há um interesse maior pelas instituições de ensino em
elevar o IDEB.

Soares e Andrade (2006) em seus estudos destacaram para o risco de que a criação dos sistemas de premiação por resultados possa aumentar as desigualdades
escolares, uma vez que são muitos os determinantes dos baixos rendimentos escolares, como a evasão escolar, dificuldade de acesso às instituições de ensino e
discriminação social e racial (SETÚBAL, 2010).

Há vários autores que criticam o sistema de avaliação externa baseado em testes padronizados. Dentre as principais críticas, tem-se discutido a questão da equidade nos
sistemas de ensino, que tem abordado à necessidade de criar igualdade de oportunidades para todos os alunos e, particularmente, para os que pertencem a grupos que
carecem de necessidades educativas especiais e a outros que normalmente são designados por minoritários, como de etnias afro e indígena e de comunidades
tradicionais. Assim, os exames aplicados em larga escala podem discriminar, em vez de integrar alunos que apresentam diferentes contextos sociais e econômicos
(FERNANDES, 2004; SETÚBAL, 2010).

Outra questão discutida, referente às avaliações externas e seus testes padronizados em larga escala é que podem tornar elementos que dificultam a efetivação da
autonomia da escola e o processo de descentralização (MARTINS, 2001). É fundamental a presença destes componentes da escola para que deem conta da diversidade
cultural e socioeconômica dos alunos (SETÚBAL, 2010).

Na outra vertente, porém, há autores que afirmam ser possível utilizar os testes padronizados como instrumento significativo para a melhoria dos padrões de qualidade e
implementação de novas políticas públicas. Com os resultados das avaliações externas, é possível fazer um diagnóstico da educação a fim de promover melhorias e ajudar
as escolas no aperfeiçoamento dos projetos e propostas de ensino (FERNANDES, 2010; PAZ, 2010).

As políticas públicas de avaliação externas surgem como resposta para a resolução de problemas tão complexos e diversos como o desempenho de professores e
discentes, a melhoria da qualidade das escolas e das aprendizagens dos alunos. Com isso, percebe-se que há preocupações na política do campo educativo.

RENDIMENTO ESCOLAR E DIVERSIDADE DE APRENDIZAGEM

Este tópico faz uma abordagem sobre pesquisas referentes ao desempenho escolar de alunos de etnias afro e indígenas, comunidades tradicionais, surdos e com
dificuldades de aprendizagem, dentre outros, nos testes de desempenho escolar.

Os estudos sobre a avaliação do rendimento escolar envolvem um campo de investigação científica de muita importância social e política para a formulação de políticas e
programas educacionais públicas e privadas para o planejamento e a gestão escolar (LORDÊLO, 2011; ROMAO, 2002).
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De acordo com os estudos de Moreira Neto (2008), percebeu-se, de forma geral, um progresso gradativo na redução das desigualdades educacionais sob o ponto de vista
da diversidade. Observou-se que a questão da diversidade étnico-racial apresentou melhoria, devido ao aumento do contingente de negros que concluíram a educação
básica e muitos passaram a frequentar as universidades. Já com relação à população indígena, a população de baixa renda e a população do campo ainda apresentam
muitos desafios para de eliminar as desigualdades educacionais.

Nessa perspectiva sobre a importância da diversidade étnica presente na sociedade brasileira, cabe mencionar que em 1997, nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), foi proposta a inclusão do tema transversal Pluralidade Cultural, visando à valorização das heranças culturais e à superação de todas as formas de discriminação e
exclusão das pessoas (SILVA, 2009). Buscando contribuir com a diminuição da inferiorizarão e discriminação das pessoas quanto à cor e cultura, em 2003 é promulgada a
Lei Federal nº 10.639 que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana (SILVA, 2009; VERRANGIA e SILVA, 2010).

Em relação ao rendimento escolar, ainda que atualmente haja uma preocupação com a melhora nos indicadores educacionais referentes aos resultados da avaliação em
larga escala, verifica-se um baixo rendimento escolar de alunos de etnias afro (ROSEMBERG, 1991; GONÇALVES, e MULLER, 2011; SOUZA e MOREIRA, 2012), indígenas
(BOTH, 2006 e VIEIRA, 2012) surdos (PINHEIRO, 2012), com dificuldade de aprendizagem (BAZI, 2000; AFONSO, 2011) e de comunidades rurais e do campo (BACHA,
2006; INEP, 2007).

Em pesquisas realizadas por Gonçalves e Muller (2011) e Souza e Moreira (2012) sobre rendimento escolar de alunos negros e concepção de docentes, foi constatado que
os estereótipos negativos relacionados à população negra se remetem à classificação do desempenho escolar dos alunos. Os autores perceberam que certas professoras
classificavam os alunos como bom e mau o desempenho, e com isso, em sua maioria, o aluno negro foi classificado com mau rendimento escolar.

Essa problemática pode influenciar no futuro escolar dos alunos negros. Conforme Rosemberg (1991) verifica-se que a taxa de escolarização de negros é
significativamente inferior à dos brancos, com maior taxa de analfabetismo e menor representação no nível superior; os negros enfrentam maiores dificuldades de acesso
e permanência nas escolas, e apresentam maiores índices de reprovação, atraso escolar e baixo desempenho.

Já em estudos realizados por Both (2006) e Vieira (2012) em Campo Grande (MS) sobre educação indígena, foram analisados os discursos dos professores e observaram
o baixo rendimento e a dificuldade de aprendizagem por parte dos estudantes indígenas. Percebeu-se que há nas escolas um currículo comum para todos os alunos que
não leva em consideração a cultura em particular dessa clientela, além da falta de preparo do professor em lidar com o a diversidade de alunos.

Em outro estudo realizado por Pinheiro (2012) acerca do desempenho escolar do aluno surdo oralizado, foi constatado que o rendimento desses alunos pode ser
considerado satisfatório. Isso revela que o processo de avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais deve considerar, além das características
individuais, o tipo de atendimento educacional especializado, respeitando as especificidades de cada caso, em relação à necessidade de apoio, recursos e equipamentos
para a avaliação do seu desempenho escolar.

É também abordado na pesquisa de Bazi (2000) a respeito de dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita de crianças do 2º ano, que o problema do fracasso
escolar pode está relacionado às dificuldades de aprendizagem. As condições em que as crianças vivem em seu ambiente escolar podem afetar o desenvolvimento
intelectual e o potencial para aprendizagem. Assim, essas crianças com habilidade cognitivas retraídas dificilmente chegarão ao mesmo desempenho escolar que as
outras, mesmo com auxílio especial (AFONSO, 2011).

Cabe ressaltar sobre educação rural que alguns resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) sobre o rendimento escolar refletem de forma
ampliada as desigualdades entre a educação do campo e a da cidade. O desempenho escolar é o resultado de fatores sociocultural que os alunos trazem, da qualidade da
oferta do ensino e de altas taxas de abandono e de evasão (INEP, 2007).

A juventude rural ainda é pouco pesquisada. As condições de aprenderem a trabalhar ainda na infância, faz com que muitas vezes não frequentem a escola. Com isso, há
levantamentos sobre os mais altos índices de analfabetismo na área rural brasileira do que na área urbana. Assim, muitos desses alunos apresentam um desempenho
escolar baixo (BACHA, 2006; INEP, 2007).

A capacidade das escolas de atender satisfatoriamente às necessidades educativas de alguns grupos de alunos é claramente limitada. Esses alunos necessitam de uma
atenção em diversos âmbitos como social, econômico, cultural e familiar. Assim, isso vai além das possibilidades reais de atuação e de compensação da educação escolar
e exige a implementação de políticas mais amplas principalmente na educação.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Considerando que o intuito do presente trabalho foi refletir o que se tem sido abordado acerca da questão dos testes de desempenho para alunos que possuem um
contexto diferenciado, com uma diversidade de aprendizagem, pode-se perceber que a aplicação das avaliações em larga escala apresenta algumas limitações. Mesmo
que há certa preocupação com a diversidade de aprendizagem, ainda faltam condições para que os alunos com necessidades especiais, com dificuldade de aprendizagem
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e com culturas diversificadas consigam melhorar seus rendimentos escolares.

Sabe-se que uma das possibilidades dos testes de desempenho é a melhoria do ensino e da aprendizagem, mais ainda é necessário discutir mais a respeito dos resultados
que se tem obtido por meio das avaliações externas aplicadas em nível nacional, das políticas de avaliação e a diversidade, a fim de cumprir o direito de que todos os
alunos podem aprender de forma mais digna.

O desafio para os educadores é garantir o acesso, a permanência e uma educação que reconheça e respeite a singularidade de cada educando. Assim, um primeiro passo
para isso, pode ser o reconhecimento das limitações humanas para conceber que os alunos brancos, negros, pobres e deficientes inseridos numa mesma realidade,
possam ter aprendizagens e desempenho iguais.
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