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Resumo  

 Nos anos 90 o Brasil vivenciou uma série de acontecimentos políticos e 

econômicos que culminaram na criação de algumas ações voltadas para a educação. 

Este texto busca, então, expor o cenário dos anos 90 no que diz respeito aos 

movimentos políticos educacionais e algumas de suas elaborações, como a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, os (PCNs) e a projeção de determinadas 

avaliações externas. Nosso mote de discussão é identificar as possíveis implicações 

dessas elaborações dos anos 90 na organização do ensino na atualidade. Neste trabalho, 

portanto, apresentaremos acontecimentos políticas na educação nos anos 90 e as 

particularidades de avaliações externas (PISA e Provinha Brasil).  
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Abstract 

In the 90's Brazil experienced a series of political and economic events that 

culminated in the creation of some actions for education. In this text, then exposing the 

scene of the 90s with regard to educational and political movements some of its 

elaborations, as the new Law of Directives and Bases of Education, No. 9.394/96, the 

(PCNs) and the projection of certain external evaluations. Our motto is the discussion of 

possible implications of these elaborations of 90 years in the organization of education 

today. In this study, therefore, present developments in education policy in 90 years and 

the peculiarities of external assessments (PISA and Provinha Brazil). 

Key-words: external assessments; educational politics; teaching organization.  

 

Introdução 

 

 Na década de 90 o Brasil vivenciou uma série de acontecimentos políticos e 

econômicos que culminaram na criação de ações voltadas para a educação. Este texto 

busca expor o cenário dos anos 90 e seus movimentos políticos educacionais e algumas 

elaborações, como a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, os 



Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e determinadas avaliações externas, como a 

Provinha Brasil, o PISA (Programa Internacional de Avaliação dos Alunos) e o 

SARESP. Nosso mote de discussão volta-se para as possíveis implicações dessas 

elaborações dos anos 90 na organização do ensino na atualidade.  

Entendemos que elaborações como a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, datada de 1996; os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1997; a 

criação das avaliações externas, têm se mostrado como reguladores no/do trabalho na/da 

escola. O que nos inquieta, pois, são as implicações dessas elaborações em uma 

(possível) (re)orientação curricular brasileira.  

Este trabalho está organizado de maneira a contemplar, num primeiro momento, 

determinadas políticas educacionais dos anos 90 no Brasil e os encaminhamentos para a 

criação das avaliações externas. Exporemos neste texto, primeiramente alguns 

acontecimentos políticos na educação nos anos 90; em seguida discorreremos sobre as 

políticas públicas e avaliações externas, enfatizando o PISA e a Provinha Brasil e, por 

fim, apontaremos nosso olhar sobre as avaliações externas. 

 

Acontecimentos políticos na educação nos anos 90 

 

Os acontecimentos políticos do Brasil na década de 90 nos indicam ter sido 

bastante impactantes no que se refere às questões da educação no país. É nesse período 

que as propostas educacionais neoliberais ganham força, seja pelo seu aspecto legal 

(LDB, 1996; PCNs, 1997), seja pela dimensão prática na sala de aula, por meio de 

propostas como “Qualidade total na educação”.  

Frigotto; Ciavatta (2003), à medida que discorrem sobre esses acontecimentos 

políticos nos anos 90, indicam um documento produzido pelos representantes dos países 

do capitalismo central, conhecido como Consenso de Washington, o qual orientou o 

neoliberalismo em direção às reformas sociais nos anos de 1990. Os protagonistas 

dessas reformas seriam os organismos internacionais e regionais vinculados aos 

mecanismos de mercado e representantes encarregados, os quais garantem a 

rentabilidade do sistema capital, das grandes corporações, das empresas transnacionais e 

das nações poderosas onde aquelas têm suas bases e matrizes (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2003). Os autores compreendem que organismos internacionais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), o Banco Interamericano 



de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), passam a ter o papel de tutoriar reformas dos Estados nacionais.  

Destacamos outro grande marco nessa década: a “Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos”, realizada em Jomtien, na Tailândia, no início do ano de 1990, 

que inaugurou um amplo projeto de educação em nível mundial, para a década que se 

iniciava, financiada pelas agências UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial. 

Dentre outros aspectos, essa Conferência organizou uma “visão para o decênio de 1990” 

e tinha como principal eixo a ideia da “satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem”, e:  

 
Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deverá estar em condições de 

aproveitar as oportunidades educacionais oferecidas para satisfazer suas 

necessidades básicas de aprendizagem. Estas necessidades abarcam 

tanto as ferramentas essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a 

escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas) como os 

conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos teóricos e práticos, 

valores e atitudes) necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas capacidades, viver e trabalhar 

com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 

qualidade de sua vida, tomar decisões fundamentais e continuar 

aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem 

varia de país a país em sua cultura e muda inevitavelmente com o 

transcurso do tempo (WCEA, 1990, p. 157 apud FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2003, p.98).  

 

Podemos perceber que tal discurso defende, entre outros fatores, a necessidade 

da reforma dos sistemas educacionais com vistas à capacitação profissional e ao 

aproveitamento da produção científico-tecnológica ou, em outros termos, dos objetivos 

de “cidadania e competividade”, o que também está em consonância com o art. 22 da 

Lei nº 9.394/96, no que diz respeito a uma das finalidades da educação básica, que é 

“(...) desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”.  

Nessa década evidencia-se, então, a criação do SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica, 1990), que assim como a nova LDB, orienta-se na direção do 

mercado e da competitividade internacional, sustentado pela estratégia de 

“desenvolvimento da competitividade para integração da economia brasileira à 

globalização econômica” (FIGUEIREDO, 2009, p. 03).  



No caso do SAEB, desde sua criação, o sistema foi mantido pelos sucessivos 

governos federais realizando apenas algumas alterações. No ano de 2005 a Portaria 

Ministerial nº 931 modificou a sua estrutura, que passou a ser composta por duas 

avaliações complementares: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil. 

Entretanto, o caráter de mensuração não foi alterado, segundo Frigotto e Ciavatta 

(2003): 

 

Trata-se de uma avaliação que não avalia as condições de produção 

dos processos de ensino e que não envolve diretamente o corpo 

docente, portanto não é avaliação e sim uma mensuração simples. A 

forma de divulgação e o uso desta “medida” como avaliação punitiva 

pelo Ministério da Educação ou a sua utilização seletiva como critério 

de acesso ao nível superior e ao emprego ampliam as suas 

deformações. Ressaltamos que não se trata de negar o direto e o dever 

do Estado de avaliar, o que está em questão é o método, o conteúdo e 

a forma autoritários e impositivos de sua implementação 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p.117). 

 

Sob uma perspectiva panorâmica, vemos que as avaliações externas estão 

alicerçadas – e protegidas – em instâncias federais e estaduais, no entanto, o que 

pretendemos discutir se apoia na dimensão “micro” e passamos a olhar os aspectos 

inerentes aos conteúdos, às concepções de ensino-aprendizagem e de sujeito presentes 

nessas avaliações. Indicaremos a seguir as avaliações do PISA (Programa Internacional 

de Avaliação dos Alunos) e a Provinha Brasil a primeira elaborada pelos países 

membros da OCDE e a segunda organizada pelo Governo Federal: quais as 

aproximações entre ambas aferições? 

 

As políticas públicas e avaliações externas: o PISA e a Provinha Brasil 

 

A organização do ensino de matemática em uma determinada etapa da educação 

básica, no caso os anos iniciais do Ensino Fundamental, solicita a discussão de um 

projeto de educação matemática para todas as etapas da educação básica. Por esse 

motivo consideramos pertinente pensar as relações entre avaliações externas que tem 

como foco essa disciplina, tal qual o PISA (Programa Internacional de Avaliação dos 

Alunos) e a Provinha Brasil, por exemplo. Nas avaliações citadas compreendemos que 

são realizadas em diferentes momentos da vida escolar do estudante, e guardam entre si 

objetivos – e nortes - que se assemelham.   



O PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) foi criado em 

finais do milênio passado e sob a égide da OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico). Ele tem por objetivo estabelecer um ranking mundial da 

educação e, atualmente, congrega mais de sessenta países de todos os continentes. Estão 

inclusos os países considerados economicamente mais “avançados”, países 

considerados “emergentes”, como o México, Chile e Turquia, os “gigantes emergentes” 

como Brasil, Rússia, Índia China (BRIC) e países em desenvolvimento da África, Ásia, 

América Latina e Caribe.  

No Brasil a instituição responsável atualmente pela implementação do PISA é o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e de 

acordo com documentos apresentados por esse instituto, o Projeto Básico PISA (2012), 

encontramos que esse programa objetiva “produzir indicadores de desempenho 

estudantil voltados para as políticas educacionais, fornecendo orientações, incentivos e 

instrumentos para melhorar a efetividade da educação, além de possibilitar a 

comparação internacional”. Trata-se de uma avaliação trienal cujo slogan determina 

“melhores políticas para melhores vidas”, cuja adesão se dá por amostragem e envolve 

alunos com 15 anos do ensino fundamental e médio, da rede pública e privada, de 

escolas urbanas e rurais. Estima-se avaliar, então, o desempenho dos alunos no fim do 

segundo ciclo do Ensino Fundamental e/ou anos iniciais do Ensino Médio. 

A aderência do Brasil como participante nessa avaliação ocorre desde o seu 

primeiro ano de aplicação, no ano 2000, e nos anos subsequentes (2003; 2006; 2009). 

No período de 2000 a 2009 foram avaliados cerca de 21.000 alunos brasileiros e mais 

de 400.000 no cenário mundial. A cada ano que há a aplicação do PISA uma das 

disciplinas avaliadas é privilegiada, isso significa que o aluno fará mais questões dessa 

disciplina e também terá mais tempo para resolvê-la. No ano de 2003 enfocou-se a 

disciplina de matemática, ou seja, o aluno resolveu 80 questões dessa disciplina, 30 

questões referentes à Leitura e 30 da disciplina de Ciências. Seguindo o ciclo das 

disciplinas enfocadas pelo PISA, o ano de 2012 terá como privilégio novamente a 

disciplina de Matemática. 

São avaliadas as áreas do conhecimento matemático de estimativa; mudança e 

crescimento; espaço e forma; raciocínio quantitativo; incerteza; dependências e 

relações. Depreendemos dos objetivos gerais presentes na gênese dessa prova a 

capacidade do aluno de “avaliar conhecimentos e habilidades que são necessários em 

situações da vida real”, e dos objetivos específicos da área de Matemática destacamos 



que se avalia “(...) a capacidade individual de identificar e compreender o papel da 

Matemática no mundo, de fazer julgamentos bem fundamentados e de se envolver com 

a Matemática de maneira a atender às suas necessidades atuais e futuras como um 

cidadão construtivo, consciente e reflexivo”, de acordo com o Relatório Nacional do 

PISA 2000, e se exemplifica com a questão abaixo que envolve a área de raciocínio 

quantitativo, acessada nos “Itens Liberados do PISA”:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exercício presente no caderno de questões do PISA de Matemática e 

resolução. 

 

Verificamos que a questão apresentada acima indica uma das prováveis 

concepções das finalidades da educação: ensinar de maneira que o sujeito seja capaz de 

realizar situações posteriores num contexto de exercício do trabalho. No período de 

2000-2009, nas quatro edições do PISA, o Brasil tem apresentado ascensão nos 

resultados, no ano 2000 conseguiu uma média de 334, em 2003 356, em 2006 370 e em 

2009 370, mas ainda se encontra em nível abaixo da média dos países membros da 

OCDE. Vale lembrar, ainda, que nas duas últimas edições da prova a área de 

matemática não foi a de maior ênfase. Assim, com os resultados do ano de 2012 

poderemos ter uma comparação mais adequada sobre o desempenho dos estudantes 

nesta disciplina.   



Embora os estudantes brasileiros tenham tido a maior ascensão de todos os 

países participantes nos resultados das provas do PISA de Matemática, o desempenho 

ainda tem demonstrado algo que infelizmente não pode ser considerado uma novidade: 

“vamos mal em matemática”, e por enquanto não conseguimos vivenciar  uma “tarefa” 

elementar desse conhecimento: “dividir o todo para todos e de forma igual”, tal qual 

estabelece a ideia aritmética da divisão. Essa é uma lição que ainda não apre(e)ndemos 

e a desigualdade social evidencia tal realidade todos os dias, escancarada pelos rankings 

mundiais: em 2011 o Brasil ocupou o 6º lugar na economia mundial, superando 

inclusive o PIB da Inglaterra, porém ainda amarga o 84º em IDH e 88º em educação. 

A Provinha Brasil, por sua vez, foi lançada pelo Governo Federal em 2008 

(Língua Portuguesa) e 2011 (Matemática), é uma avaliação censitária e diagnóstica do 

nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano de escolarização. Essa 

avaliação acontece em duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano letivo. Os 

cadernos de resposta são compostos de 20 questões de múltipla escolha, conforme 

ilustrado abaixo na Figura 2. De acordo com as referências da avaliação, as habilidades 

avaliadas por meio da Provinha Brasil estão organizadas na “Matriz de Referência para 

Avaliação da Alfabetização e do Letramento Inicial”, uma seleção de habilidades 

passives de aferição por meio deste instrumento, consideradas também essenciais. Cada 

questão do teste avalia, de forma preponderante, uma das habilidades descritas na 

Matriz, que possui um caráter de referência para a construção do teste. Os resultados da 

avaliação são descritos os cinco níveis de desempenho, identificados a partir das 

análises pedagógica e estatística das questões de múltipla escolha. A quantificação de 

acertos de questões caracterizam cada nível de alfabetização e letramento inicial que as 

crianças demonstraram. Por isso, cada teste possui um número distinto de questões para 

identificação de cada nível. Os resultados não são enviados ao MEC e devem ser 

analisados pelas próprias escolas e/ou Secretarias Municipais de Educação (SMEs)
1
. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Informações disponíveis no site do INEP www.inep.gov.br. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Questão da Provinha Brasil (Caderno de Aplicação, 2º semestre de 

2011
2
). 

 

Semelhante ao que indicamos anteriormente acerca da questão apresentada da 

prova do PISA de Matemática, encontramos na Provinha Brasil questões que exigem do 

aluno conhecimentos do dia-a-dia de maneira a “treiná-lo” para o posterior exercício em 

situações cotidianas e, no nosso olhar, reducionistas à medida que não contempla a 

matemática como linguagem e em seu sentido mais amplo, e por esse motivo 

desconsidera toda elaboração do conhecimento historicamente produzido pelo homem a 

partir das necessidades encontradas, por exemplo (IFRAH, 2005; MOURA, 1988).  

A citada Matriz de Referência é composta por competências e habilidades e os 

eixos na área de matemática são: Números e Operações; Geometria; Grandezas e 

Medidas e Tratamento da Informação. A matriz de referência, segundo declarado pelo 

INEP, configura-se como:  

                                                           
2
 O Caderno de Aplicação está disponível em 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/kit/2011/2_semestre/guia_aplicacao_mate

matica_2_2011.pdf, acessado em 21 de junho de 2012.  



(...) uma referência para a construção do teste, sendo diferente de uma 

proposta curricular ou programa de ensino, que são mais amplos e 

complexos. Desta forma, direcionar as práticas de alfabetização, para 

que os alunos obtenham bons desempenhos na Provinha, constitui um 

reducionismo pedagógico que deve ser evitado. A matriz da Provinha 

Brasil pode servir como referência, mas de forma alguma deve 

substituir o currículo da escola em relação à alfabetização.  

 

Embora o documento apresentado declare que a Provinha Brasil se apresenta 

somente como uma “referência” e, por isso, não se configura como uma substituta do 

currículo, indicamos um ponto de interrogação: como a leitura dos resultados do 

desempenho dos estudantes orienta novas propostas de intervenção na escola? De 

acordo com o site do INEP, encontramos algumas ações que se voltam à melhora na 

qualidade da educação e à superação do desempenho dos alunos nas avaliações 

externas: o estabelecimento de metas pedagógicas para a rede de ensino; o planejamento 

de cursos de formação continuada para os professores; investimento em medidas que 

garantam melhor aprendizado; desenvolvimento de ações imediatas para a correção de 

possíveis distorções verificadas; melhoria da qualidade e redução da desigualdade de 

ensino
3
. A questão: será esse o caminho para se alcançar uma educação de qualidade e 

qual qualidade é almejada? 

Avaliações externas 

“avaliar v.tr.  

1 determinar o valor de.  

2 compreender. 

3 apreciar, prezar
4
”. 

  

Um dos pilares deste trabalho centra-se no tema das avaliações, que, de acordo 

com a etimologia da palavra, advém do latim a-valere, possui sentido denotativo de 

“dar/determinar o valor de”. Quando se trata de avaliações externas - outro pilar de 

sustentação deste trabalho – nos inclina à seguinte reflexão: a que/quem se determina 

esse valor? Aos alunos; aos professores; à gestão; à organização do ensino; as políticas 

educacionais, a fatores diversos ou a todos os fatores citados? 

O conceito de “avaliação” formulado a partir das determinações da conduta de 

“atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação”, que por si, 

                                                           
3
 Informações disponíveis no site do INEP (www.inep.gov.br).  

4
 Definição obtida no Dicionário Priberam de Língua Portuguesa online, disponível em 

http://www.priberam.pt/dlpo/.  



implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto em questão, 

exige uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao objeto de avaliação, como 

uma consequente decisão de ação (LUCKESI, 2011). Que ação é essa, então, que 

adotamos ao nos deparar com uma situação “desfavorável” ou “negativa” do 

desempenho do alunado brasileiro nas avaliações (externas)? 

Guiomar Namo de Mello destaca, em “Cidadania e Competitividade” (2002), 

alguns pontos de reflexão sobre possíveis ações na educação no Brasil a qual, de acordo 

com a autora, precisa ser “revisitada” no mundo inteiro e que, diferentes países devem 

promover reformas em seus sistemas educacionais, com a finalidade de torná-los mais 

eficientes e equitativos no preparo de uma nova cidadania, capaz de enfrentar a 

revolução tecnológica que está ocorrendo no processo produtivo e seus desdobramentos 

políticos, sociais e éticos. Exige-se hoje um novo perfil de qualificação da mão-de-obra, 

no qual inteligência e conhecimento são fundamentais. 

No que se refere ao tema das avaliações, a autora defende que “[é preciso] aferir 

progressos de escolas e alunos, além de realizar medições referenciadas em normas 

nacionais ou estaduais, cujos resultados orientem todas essas decisões” (MELLO, 2002, 

p.73) e faz-se ímpar “(...) utilizar os diagnósticos e avaliações periódicas para 

implementar políticas de assistência técnica e suporte financeiro visando corrigir 

desigualdades entre escolas e regiões, avaliando no entanto os resultados alcançados 

quanto a diminuição do fracasso escolar” (MELLO, 2002, p.75). Sugerimos nesse caso, 

então, que a avaliação exerce somente o papel de medição do progresso de escolas e 

alunos, a fim de, inclusive, implementar políticas para buscar a dissolução desse 

fracasso escolar.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, encontramos no item que discorre sobre 

o tema da Avaliação, essa ser compreendida como: 

 

(...) elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino; conjunto de 

ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica 

para que o aluno aprenda da melhor forma; conjunto de ações que busca 

obter informações sobre o que foi prendido e como; elemento de 

reflexão contínua para o professor sobre sua prática educativa; 

instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência de seus avanços, 

dificuldades e possibilidades; ação que ocorre durante todo o processo 

de ensino e aprendizagem e não apenas em momentos específicos 

caracterizados como fechamento de grandes etapas de trabalho. Uma 

concepção desse tipo pressupõe considerar tanto o processo que o aluno 



desenvolve ao aprender como o produto alcançado. Pressupõe também 

que a avaliação se aplique não apenas ao aluno, considerando as 

expectativas de aprendizagem, mas às condições oferecidas para que 

isso ocorra. Avaliar a aprendizagem, portanto, implica avaliar o ensino 

oferecido — se, por exemplo, não há a aprendizagem esperada significa 

que o ensino não cumpriu com sua finalidade: a de fazer aprender 

(BRASIL, 1997, p. 56). 

 

Assinalamos, sobretudo, a necessidade de compreender a relação existente entre 

avaliação, ensino e aprendizagem. A avaliação da aprendizagem é, igualmente, 

avaliação do ensino. Isto significa romper com a ideia tão difundida da avaliação para 

fins diagnósticos e compreendê-la como instrumento do ensino e como tal “deve 

orientar-se não ao ontem, senão ao amanhã do desenvolvimento infantil” (VYGOTSKI, 

2001, p.242). Assim a avaliação não é apenas medição, mas, sobretudo, mediação, 

conforme já defendido por nós (ARAUJO, CATANANTE, WILKINS, 2012), à medida 

que consideramos a avaliação no âmbito da Zona do Próximo Desenvolvimento 

(VYGOTSKI, 2001) como um momento também de instrução e não apenas de 

comprovação, na perspectiva de que a instrução promove o desenvolvimento:  

 

No momento de assimilação de uma operação aritmética ou de um 

conceito científico, o desenvolvimento dessa operação e deste conceito 

não finaliza, apenas começa. A curva do desenvolvimento não coincide 

com a do curso do programa escolar. Nestas circunstâncias, a instrução 

se adianta no fundamental ao desenvolvimento (VYGOTSKI, 2001, 

p.237).  

  

Acreditamos, além disso, que a avaliação também deve ser vista sob o prisma do 

coletivo, uma vez que não se trata apenas de um ou outro aluno avaliado, trata-se de 

toda comunidade escolar. A avaliação é, pois, uma ação coletiva e por esse motivo a 

eficiência na aprendizagem não se deve somente ao aprendiz, mas ao mesmo tempo, ao 

sistema escolar dentro do qual ele está inserido, à qualidade de trabalho e da 

metodologia do educador, dos materiais didáticos, da administração escolar, do espaço 

físico escolar e, externo à escola, a qualidade da educação também se vincula às 

relações familiares. E adotamos as palavras de Marx apud Luckesi (2011, p.263): “ao 

investigar algum fenômeno, necessitamos, metodologicamente, ter presente suas 

‘múltiplas determinações’. Sem o que, podemos nos enganar, olhando só para um dos 

fatores componentes da realidade em avaliação”.  

 



Considerações provisórias 

 

As políticas públicas educacionais elaboradas nos anos 90, e também nas 

décadas subsequentes, anunciaram marcas na regulação do mercado em relação ao 

ensino, sobretudo porque desde então se tem aumentado a injeção de capital na 

educação, que por sua vez tem o “papel” de “restituir” os investimentos por meio de 

melhores desempenhos nas avaliações externas e a – aparente – redução do fracasso 

escolar na/da escola pública brasileira atualmente.  

O Brasil até que vem apresentando ascensão no desempenho das avaliações 

trienais do PISA, por exemplo, no entanto, precisamos compreender o que vem sendo 

avaliado do alunado brasileiro: questões que exigem do aluno conhecimentos do dia-a-

dia e de maneira a “treiná-lo” para o posterior exercício em situações cotidianas e 

competente para o trabalho, tornando-o capaz de enfrentar a revolução tecnológica que 

está ocorrendo no processo produtivo e seus desdobramentos políticos, sociais e éticos, 

com um novo perfil de qualificação da mão-de-obra.  

 Isso nos faz refletir, novamente, sobre tantas outras questões que se fazem mais 

uma vez necessárias, como: a necessidade de compreender a (im)posição das 

avaliações, das diretrizes curriculares - LEI, em relação a “lei” do mercado, no âmbito 

de um projeto capitalista de sociedade; o questionamento da estrutura e dos 

instrumentos de avaliação externa, voltados apenas ao produto ou o questionamento de 

referenciais curriculares com caráter prescritivo (ARAUJO, CATANANTE, WILKINS, 

2012, p. 10).  

Por fim, e ainda que brevemente, julgamos relevante lançar as discussões desse 

tema de maneira a não calar o que vem sendo soado a altos decibéis: a educação precisa 

de um olhar mais acurado sim, no entanto, a lente que permite enxergar melhor a 

situação não deve – ou não deveria – ser aquela do mercado, que regula e reorganiza a 

prática escolar. Temos visto que avaliações com caráter minimante “medidor” do 

processo de ensino-aprendizagem - ou diagnóstico - atua, muitas vezes, de maneira 

perversa e oferece ao sujeito educando uma educação alienante, tornando-o incapaz de 

compreender os movimentos de criação dos conhecimentos científicos e o enquadra 

numa “matriz” produtora de sujeitos iguais e dispostos – com competência – para 

atender à demanda do mercado. Pretendemos sim, um ensino que considere os 



processos de desenvolvimento do educando de maneira mais ampla e menos restrita, e 

as avaliações externas, por sua vez, devem ser/estar norteadas por um caráter mediador, 

e não somente medidor do ensino.  
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