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RESUMO 

A partir das últimas décadas do século XX foram fortalecidas no Brasil, políticas de avaliação para os 
diversos níveis de ensino.  O presente artigo apresenta o trabalho que está sendo realizado no 
projeto “Impactos das políticas de avaliação no currículo escolar nas duas últimas décadas no 
Brasil” tomando como universo específico inicial da pesquisa uma escola da rede estadual de ensino 
de Arraias-TO. Elucidamos as iniciativas implementadas pelo governo federal como o Sistema 
de Avaliação da Educação Básica – Saeb; o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Nesse 
sentido, a pesquisa se propôs a identificar e analisar as políticas de avaliação a partir da 
década de 1990 no Brasil; discutir as práticas avaliativas disseminadas atualmente na escola 
de educação básica; compreender a relevância da democracia e/ou autonomia na avaliação do 
processo educativo. 
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ABTRACT 

From the last decades of the 20th century were strengthened in Brazil, assessment policies for 
the various levels of education. This article presents the work that is being carried out in the 
project “impacts of evaluation policies choose curriculumair in the last two decades in brazil” 
taking as initial specific universe search a school of estate schools of manta Arraias – TO. We 
implemented by the federal government initiatives in basic education as basic education 
evaluation System – Saeb; the Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. In this sense, the 
research set out to identify and analyze policies for evaluation from the decade of 1990 in 
Brazil; discuss the evaluative practices disseminated currently in basic education school; 
understand the relevance of democracy and/or autonomy in the evaluation of the educational 
process. 
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Introdução 

O processo avaliativo é um dos mais complexos na atividade educativa, sobretudo, 

pelo atrelamento ao campo da ética e dos valores construídos socialmente durante séculos. No 

caso específico da avaliação da aprendizagem, por exemplo, registram-se inúmeros fatores 

que contribuem para a transformação e/ou manutenção da ordem vigente. Além das 

dificuldades percebidas pelos professores relacionadas à sua prática cotidiana, nas duas 

últimas décadas no Brasil a avaliação vem sendo utilizada pelas agências do governo como 

parâmetro de qualidade, como rankeamento das instituições de ensino, e como critério para 

distribuição de recursos financeiros. Concordando com Sousa (2010), quando argumenta que 

a efetivação da educação pública resulta de uma multiplicidade de políticas, entendemos que a 

escola é o ponto de encontro de todas essas políticas, e de resto de seus condicionantes e 

determinantes, que na maioria das vezes são gestados por quem não conhece a escola e seu 

cotidiano. 

Na área educacional, a década de 1990 foi um período fecundo no tocante à 

formulação de propostas, sobretudo as de reformas relacionadas às demandas do mercado de 

trabalho e à descentralização administrativa interna e externa dos estabelecimentos de ensino. 

As mudanças, orientadas pelo projeto político neoliberal, são justificadas pela via da 

ineficiência estatal no atendimento e na universalização da educação básica e pelas novas 

demandas econômicas no contexto da reestruturação produtiva (OLIVEIRA, 2001).  

Na visão neoliberal, o problema da educação não é unicamente a política do Estado de 

administração burocratizada. Para a política neoliberal, a educação deve ser um instrumento a 

serviço do mercado na preparação do indivíduo para o mundo do trabalho. Entretanto, essa 

profissionalização não se traduz necessariamente na garantia de mais empregos, mas num 

estado de empregabilidade. Assim, a educação adquire uma função que deixa de ser social 

para adequar-se aos parâmetros mercadológicos. Nesse contexto, as escolas são encaradas 

enquanto empresas produtoras de serviços, que atendem não a pais e alunos, mas a clientes.  

Nesse aspecto, Oliveira (2001) afirma: 

Os anos 1990 foram, assim, marcados por muitas iniciativas em 
todos os âmbitos da Federação de reforma dos sistemas públicos de 
ensino, objetivando o ajuste necessário entre a oferta de mão-de-
obra qualificada e a demanda do mercado de trabalho. Essas 
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mudanças não se limitaram às questões de conteúdo (do que e 
como deveria ser ensinado), mas, primordialmente, às políticas que 
deveriam nortear a educação, suas formas de financiamento, 
controle capitalista, de emergência de novos padrões de produção. 
(p. 107-108). 

Nessa perspectiva, a educação tem se tornado um lócus privilegiado de interferência 

dessas políticas, sobretudo pela proximidade do eixo educação, trabalho e economia/mercado. 

Desse modo, a educação sofre todas as reorientações políticas para a convergência dos 

objetivos do capital. Nesse cenário, as políticas e/ou reformas apresentadas como 

essencialmente nacionais escondem, na verdade, padrões de internacionalização sob a 

chancela de organismos multilaterais, sinalizando em certo grau a primazia das orientações 

sócio-políticas e culturais dos Estados de capitalismo avançado sobre as nações do terceiro 

mundo.    

É importante mencionar que, na década de 1990, as Conferências Internacionais 

exercem grande influência para a Educação Básica, sobretudo para os países em 

desenvolvimento. Esses eventos foram apoiados, notadamente, por organismos e agências de 

crédito multilaterais, como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros órgãos ligados à Organização 

das Nações Unidas (ONU), como o Unicef, a Unesco e a Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe (Cepal). Contudo, captar a essência de uma política internacional na educação 

brasileira implica o embricamento de algumas variáveis, tais como a definição de uma agenda 

internacional para a educação, materializada em diversos eventos ao longo dos anos noventa; 

a retomada de uma visão que articula educação ao desenvolvimento; e a presença de 

organizações internacionais no país voltadas para o desenvolvimento de projetos na área, a 

exemplo do Unicef e do Banco Mundial (VIEIRA, 2001; FONSECA, 2008). 

Ao se reportar às reformas educacionais da década de 1990, Oliveira (2001, p. 109) 

afirma que esse período foi marcado pela tentativa de estender a educação a todos e o 

combate ao analfabetismo, contudo, partindo de uma interpretação restritiva de educação 

básica. Ao lado da necessidade de universalização do acesso à educação, aliou-se 

racionalidade técnica para a gestão dos recursos públicos destinados à área. Essa curiosa 

combinação alavancou os índices de oferta de serviços do ensino público de um modo sem 

precedentes na história do país, porém com o achatamento dos recursos alocados, o que 

acabou chamando a atenção para outro eixo que viria a constituir a tônica da discussão sobre a 
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educação na década: a qualidade. E é nessa conjuntura que a utilização da avaliação passa a 

ser amplamente defendida e utilizada pelo governo como estratégia de promoção dessa 

pretensa “qualidade”. A concepção adotada pelo governo é simples: a avaliação gera a 

competição e a competição gera a qualidade. É o ethos competitivo que começa a se 

estabelecer na educação brasileira. Estabelece-se  quem tem competência, quem aparece 

entre as primeiras posições no ranking da educação. 

Nessa perspectiva, [...] a avaliação atua como uma pressão modeladora da prática 

curricular, ligada a outros agentes, como a política curricular, o tipo de tarefas nas quais se 

expressa o currículo e o professorado escolhendo conteúdos ou planejando atividades [...] 

SACRISTÁN (2000, p. 311). O paradigma avaliativo a ser seguido, de acordo com as 

políticas delineadas nas duas últimas décadas, é o competitivo em detrimento do 

emancipatório que muito se discutiu ainda na década de 1970. 

Nessa perspectiva, foram implantados os sistemas nacionais de avaliação. No Brasil, 

segundo Sousa (2008), registra-se desde os anos 60 a ampliação do uso de testes 

educacionais. Entretanto, data dos anos 80 a primeira tentativa de organização de um sistema 

de avaliação do ensino fundamental, com abrangência nacional, que passou a ser denominado 

pelo MEC a partir de 1991 de Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A 

partir da década de 90, o país vem ampliando seu sistema de avaliação de desempenho escolar 

através de vários mecanismos de controle: SAEB, composto por exame por amostragem do 

ensino fundamental e médio, realizado a cada dois anos, e Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar, destinada ao 5º e 9º ano do ensino fundamental (ANRESC – Prova Brasil – 2006); 

ENEM, exame facultativo para os alunos egressos e concluintes do ensino médio (1997); 

Exame Nacional de Cursos (ENC- Provão), aplicado de 1996 a 2003 no ensino superior, 

substituído pelo Sistema Nacional da Educação Superior – SINAES (2004), composto por três 

instrumentos: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Criado 

em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, elaborado pelo Inep, 

mostra as condições de ensino no Brasil, fixando-se a média 6.0 para ser alcançada até 2022, 

com base nos resultados obtidos pelos países da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa iniciativa do MEC ocorreu após análise do Ideb 

de 2005, em que as três primeiras séries do ensino fundamental obtiveram média 3,8, 

considerada muito baixa. Em decorrência, em 2008 foi criada também a Provinha Brasil para 

monitorar o desempenho dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental (INEP, 2009). 



 5

A gênese de tais propostas está fortemente atrelada ao novo redirecionamento do papel do 

Estado, que trata a educação como uma mercadoria, além de introduzir a competitividade e o 

individualismo entre sistemas de ensino, escolas e alunos. Desse modo, estes passam a ser 

responsabilizados pelos seus êxitos e fracassos, não mais o Estado.  

Sobre essa questão, Sousa (2008) esclarece que: 

O fortalecimento de uma concepção de avaliação do trabalho 
escolar que tem na verificação do rendimento dos alunos em testes 
o seu foco, ao deslocar a discussão da produção da qualidade do 
ensino do âmbito político/público para o âmbito técnico/individual, 
evidencia uma desconsideração do conhecimento produzido na área 
da avaliação educacional e, particularmente, da avaliação da 
aprendizagem. (p. 275). 

Dessa forma, muitas são as justificativas dos governos e sistemas de ensino para a 

implantação de mecanismos de controle dos resultados educacionais como estratégia de 

gestão para buscar subsídios para intervenções mais precisas do poder público nessa área. No 

entanto, Sousa (2008) alerta que tais iniciativas podem significar um descompromisso estatal 

com suas responsabilidades para com a educação, uma vez que tais propostas valorizam os 

resultados em detrimento do processo. 

 

 

Impactos das Políticas de Avaliação no cotidiano escolar 

 A presente pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola da rede estadual de 

ensino de Arraias – TO. De acordo com Sacristán (2000), o currículo é uma prática e todos 

que participam dela são sujeitos, não objetos, ou seja, são elementos ativos. É nesse sentido 

que concebemos os profissionais da escola, sobretudo, os professores, que são os elementos 

de primeira ordem na concretização do currículo, como sujeitos que devem lutar pela 

autonomia da sua práxis.  

 Inicialmente o projeto foi apresentado a toda a comunidade escolar informando as 

atividades propostas e a intenção primeira, que é a politização da equipe escolar em relação à 

concepção de avaliação gestada a partir da introdução da política neoliberal no Brasil. 

Posteriormente, foi aplicado um questionário à equipe pedagógica da escola, buscando 

apreender a percepção da escola diante das avaliações externas e suas possíveis interferências 

no currículo. 
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Em relação à autonomia do professor em sala de aula frente às exigências das 

avaliações externas, um dos entrevistados informa que “na verdade, o professor segue e 

cumpre sempre o que lhe mandam, preenchendo fichas e questionários, além de trabalhar sob 

constante vigilância. O conteúdo que é trabalhado é o que já vem predestinado para a 

aplicação” (PROFESSOR PARTICIPANTE DA PESQUISA, questionário 2). Nesse sentido, 

Martins (2002) chama atenção para o fato de que há uma “(re) significação” da questão da 

autonomia para adequá-la aos padrões mercadológicos ocorrida ainda nos anos 1980, 

propulsionada, dentre outros fatores, com: 

[...] a reivindicação pelo alargamento dos valores democráticos e 
pela revisão dos seus elementos fundantes – dentre eles, o tema da 
participação social e política e, consequentemente, o da 
representação política que a ele se associa – extrapola os círculos 
de esquerda de todos os matizes e aparecem (re) significados em 
discursos oficiais que fundamentam agendas de organismos 
multilaterais e de governos. (p. 37). 

O termo autonomia que, em sua essência, significa autogoverno, governo de si mesmo, 

passou a conter uma pluralidade de significados, de forma a ser utilizado frequentemente 

como sinônimo de descentralização. Todavia, Gadotti (1990, p. 176) defende que “[...] não 

podemos separar a ideia de autonomia de sua significação política e econômica, isto é, da 

capacidade de decidir, dirigir, controlar, portanto, de autogovernar-se, de ser plenamente 

cidadão”. 

A autonomia educacional, postulada a partir dos anos 1990, constitui-se numa 

autonomia delegada do centro para a ponta do sistema. A ideia de uma escola autônoma e 

responsável pela gestão de seus recursos é disseminada amplamente. Entretanto, Vieira (2008) 

alerta que a escola “[...] é escolhida como núcleo de uma reforma que não se origina em seu 

interior, pois é do centro do poder decisório governamental que emerge a proposta de sua 

autonomia” (p. 187). Ou seja, a escola possui autonomia para gerir seus recursos financeiros, 

todavia, na concepção dos governos, é incapaz para gerir, autogovernar sua prática 

pedagógica curricular. 

Quando questionado como a escola lida com as avaliações externas no cotidiano e 

qual suas influências no currículo escolar, outro professor relata “o resultado das avaliações 

pesa e possui grande influência no currículo escolar, pois é o nome da escola que fica em jogo 

e a mesma depende da clientela para ter um funcionamento adequado” (PROFESSOR 

PARTICIPANTE DA PESQUISA, questionário 3). Percebe-se neste relato que as influências 
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não são só no currículo, mas na forma da escola ver seu público, incorporando os padrões 

mercadológicos, ao tratar os alunos, pais e comunidade como clientes, consumidores de uma 

mercadoria: a educação. 

Em outro momento levantamos o seguinte questionamento: qual, na opinião da escola, 

seria a contribuição das avaliações externas para a educação pública. Um dos entrevistados 

nos informou que “essas avaliações são pontuais e muitas vezes não traduzem a realidade” 

(PROFESSOR PARTICIPANTE DA PESQUISA, questionário 1). Outro entrevistado ainda 

complementa: “tem contribuído apenas para a obtenção de dados estatísticos e também não 

leva em consideração as diferentes realidades educacionais” (PROFESSOR PARTICIPANTE 

DA PESQUISA, questionário 5). Nessas falas, percebe-se que os profissionais da escola tem 

consciência de que as avaliações externas não traduzem a realidade, por se apresentarem 

engessadas, estandardizadas, e em consequência disso, o currículo também acaba tendo que se 

adequar a esse modelo “único” de avaliação aplicado de norte a sul do Brasil. 

 

Considerações Finais 

 Os substratos iniciais da presente pesquisa nos permitem tecer algumas considerações 

sobre o processo de avaliação desencadeado na educação brasileira a partir dos anos de 

neoliberalismo no Brasil e seus possíveis impactos no currículo da escola de educação básica. 

O primeiro ponto é a clara ênfase no produto, desviando o foco do processo; avaliação 

meritocrática, tomando individualmente instituições e alunos; dados de desempenho por 

escala, resultando na classificação dos avaliados; predominância dos dados quantitativos em 

detrimento dos qualitativos; supervalorização das avaliações externas e desprezo pelos 

processos de avaliação interna e peculiaridades das instituições avaliadas. 

 Há uma clara percepção dos sujeitos participantes da pesquisa de que o currículo vai 

sendo ajustado aos conteúdos cobrados nas avaliações externas, de tal forma que os conteúdos 

de abrangência local e/ou regional vão sendo relegados a último plano. Ao servir como 

referência para as práticas avaliativas desenvolvidas pela escola, as avaliações externas 

acabam reforçando práticas tradicionais de avaliação da aprendizagem, embora muito se tenha 

discutido a importância da avaliação formativa, essa discussão acaba sendo sobrepujada pelas 

interferências externas, reforçando o papel de testes na preparação dos alunos para atingir 

melhores resultados no Saeb e, consequentemente conseguir as primeiras colocações nos 

rankings educacionais.  
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 Esteban (2001, p. 14), argumenta que, 

A escola é um espaço caracterizado pela multiplicidade. Experiências, 
realidades, cosmovisões, objetivos de vida, relações sociais, estruturas de 
poder, tradições históricas e vivências culturais diversos se plasmam nos 
diversos discursos que se cruzam em se cotidiano, pondo em diálogo 
conhecimentos produzidos a partir de várias perspectivas.   

 

 Tendo em vista essa multiplicidade de aspectos citados pela autora, privilegiar 

conteúdos que não dão conta desse amplo universo é condenar a escola à função de mera reprodutora, 

quando muito se tem discutido o papel transformador da educação, sobretudo, da educação pública na 

vida de seus educandos.  
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