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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo compreender a qualidade do ensino fundamental  em 
suas dimensões: 1) histórica, analisando a evolução desta etapa do ensino a partir 
da década de 1930; 2) legal, analisando  a evolução das ações governamentais e 
programas  de  governo  imersos  na  política  educacional  atual;  e  3)  conceitual, 
compreendendo o conceito de qualidade inerente às políticas educacionais atuais e 
um  conceito  ideal  para  uma  educação  capaz  de  superar  os  fatores  atuais  de 
exclusão. Esta pesquisa foi realizada por meio de  estudo bibliográfico qualitativo, 
pois  a  temática  é  um fenômeno social  e  de  acordo com Richardson  (1999),  tal 
método é o mais adequado para compreender a sua natureza. Outro fato para a 
escolha  deste  método  é  a  complexidade  a  despeito  da  discussão  acerca  da 
qualidade  do  ensino  fundamental.  Diante  de  tal  pesquisa,  os  resultados  obtidos 
foram  as  conclusões  de  que  a  qualidade  da  educação  atual,  é  pautada  em 
pressupostos neoliberais, e uma educação de qualidade que recuse as estratégias 
de mercado é uma educação para  a democracia, porque é por meio de discussões 
coletivas que se encontram soluções para os problemas sociais.
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ABSTRACT

This  work  aims  to  understand  the  quality  of  basic  education  in  its  dimensions: 
analyzing the historical evolution of this stage of education from the 1930s, analyzing 
the evolution of cool  governmental actions, and government programs steeped in 
current  educational  policy,  and  conceptual  understanding  the  concept  of  quality 
inherent in current educational policies and an ideal concept for an education able to 
overcome the current  factors  of  exclusion.  This  research  was conducted through 
qualitative nature literature, because the issue is a social phenomenon and according 
to Richardson (1999), this method is best suited to understand its nature, another 
factor for choosing this method is the complexity despite discussion about the quality 
of basic education. Before this research the results were the findings that the quality 
of education today is guided by neoliberalism  assumptions and a quality education 
to refuse the marketing strategies is an education for democracy, because it is locked 
in collective discussions that are solutions to social problems. 

Keywords: Elementary Education, Quality, Evaluation Systems. 
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1 INTRODUÇÃO

Ao discutir sobre as noções de qualidade do ensino fundamental que 

emergiram  ao  longo  da  evolução  do  sistema  educacional  brasileiro,  é  possível 

perceber que a primeira educação de qualidade era aquela destinada a uma minoria 

privilegiada, depois, voltou-se para uma educação que atingia a todos (expansão do 

sistema), posteriormente uma educação não só democrática (no que diz respeito ao 

acesso), mas também capaz de fazer com que os alunos permanecessem por mais 

tempo na escola, reduzindo então a repetência e regularizando o fluxo.

Porém, tal  expansão, em conjunto com a otimização de recursos, 

precarizou a educação básica brasileira, o que trouxe a necessária discussão sobre 

a  qualidade  do  ensino  e  a  criação  de  um  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da 

Educação Básica, a fim de medir a qualidade do ensino fundamental e subsidiar as 

políticas  educacionais  brasileiras.  Por  conseguinte,  no  contexto  atual  um ensino 

fundamental de qualidade é aquele capaz de fazer com que o aluno, a escola e o 

sistema de ensino tenham uma boa nota no  Ideb - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, o que claramente demonstra uma quantificação da qualidade da 

educação.

Assim,  observa-se  que,  no  Brasil,  o  processo  de  ampliação  da 
escolarização  obrigatória  não  foi  acompanhado  por  debates  e 
medidas que visassem não só ao aumento da oferta de vagas, mas 
também, e sobretudo, à permanência de contingentes populacionais 
historicamente excluídos do processo de escolarização e à qualidade 
do ensino a  ser  oferecido pelas  instituições educativas  (ARAÚJO, 
FERNADES, 2009 p.126).

Enguita (1994) refere-se à expansão do sistema educacional como a 

primeira  etapa  da  evolução  da  escolarização  que  assegurou  a  um determinado 

grupo da sociedade uma igualdade referente à obtenção do ensino, tal  etapa foi 

cedida pelos poderes públicos pela demanda da sociedade que lutava por algo já 

existente, mas que até então não tinham acesso. Entretanto, segundo este autor, os 

poderes públicos não tiveram tempo para se preocuparem em pensar se o ensino 

que se estava oferecendo precisava de revisão para se adequar a nova clientela a 

ser atendida. Portanto, esta nova demanda adentrou em um sistema de ensino que 
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não tinha sido pensado para ela, e sim configurado para uma específica camada da 

sociedade. 

Este enfoque correspondia à forma pela qual, ao menos na época 
florescente do Estado de Bem-Estar, se tendia a medir a qualidade 
dos serviços públicos,  supondo que mais custo ou mais recursos, 
materiais ou humanos, por usuário era igual a maior qualidade. Mais 
tarde, o foco da atenção do conceito se deslocou dos recursos para a 
eficácia do processo: conseguir o máximo resultado com o mínimo 
custo. Esta já não é a lógica dos serviços públicos, mas da produção 
empresarial  privada.  Hoje  em  dia  se  identifica  antes  com  os 
resultados obtidos  pelos  escolares,  qualquer  que seja  a forma de 
medi-los:  taxas  de  retenção,  taxas  de  promoção,  egressos  dos 
cursos  superiores,  comparações  internacionais  do  rendimento 
escolar, etc. Esta é a lógica da competição no mercado (ENGUITA 
1994, p.98).

Tal  lógica  de  competição  do  mercado  é  advinda  do  projeto 

neoliberal,  que  por  meio  de  seu  discurso  configura  as  políticas  públicas  e, 

consequentemente, as políticas educacionais, transformando a discussão  acerca 

da educação em estratégia da ótica capitalista, com ênfase na gestão do sistema, 

propondo soluções técnicas para os problemas da educação,  o  que na verdade 

deveria ser feito através de discussões públicas e participativas, já que a educação 

é um bem-social.

Para se resolver a questão da qualidade, por exemplo, foram criadas 

provas de avaliação em larga escala que avalia escolas de todo o país, no entanto, 

no Brasil  há uma grande concentração de renda, o que traduz em uma enorme 

disparidade nos resultados das escolas.

O Brasil  é  o  país  com maior  concentração  de renda  na  América 
Latina  seguido  da  Bolívia,  Nicarágua,  Guatemala,  Colômbia, 
Paraguai,  Chile,  Panamá  e  Honduras,  que  são  Países  de  alta 
desigualdade.  No  início  de  2001  não  se  detectavam  sinais  que 
permitissem  supor  que  haverá  avanços  em  matéria  de  igualdade 
distributiva.
A região é também a mais injusta. As condições de vida dos 30% 
mais  pobres  são  inaceitáveis  para  o  resto  da  população.  Foi  se 
criando uma distância cada vez maior entre de um lado, os que têm 
uma boa educação e uma boa situação econômica, e de outro,  os 
que correm o duplo risco de ter uma educação deficiente e viver na 
pobreza. Isto significa que os que têm menos estão limitados nas 
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suas possibilidades de existência, pois são os que ganham menos 
(CASASSUS, 2002, p.38).

Diante  dessas  problemáticas  almeja-se  responder  algumas 

indagações,  por  isso  foram  traçados  estes  objetivos:  como  objetivo  geral 

pretendemos  compreender a  qualidade  do  ensino  fundamental  nas  dimensões 

histórica legal e conceitual, analisando as ações das políticas educacionais atuais. 

Como específicos: compreender a evolução do acesso e da permanência na escola, 

articulando  com  a  questão  da  qualidade;  verificar  os  métodos  de  avaliação 

desenvolvidos  na  educação  básica;  e  as  políticas  educacionais  que  almejam 

melhorar a qualidade do ensino e compreender o conceito de qualidade.

Esta  pesquisa  foi  realizada  por  meio  de  estudo  bibliográfico 

qualitativo,  pois  a  temática é  um fenômeno social  e  de acordo com Richardson 

(1999), tal método é o mais adequado para compreender a sua natureza, outro fato 

para a escolha deste método é a complexidade a despeito da discussão sobre a 

qualidade do ensino fundamental. 

No  primeiro  capítulo  será  descrita  a  evolução  do  sistema 

educacional  brasileiro  a  partir  da  década  de  1930,  em especial  a  expansão  do 

acesso  à  escola,  articulando  com  os  padrões  de  qualidade  inerentes  neste 

processo. No segundo capítulo será feita uma sucinta descrição da implantação do 

Sistema Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Básica  -  Saeb,  com uma reflexão 

acerca dos conceitos deste sistema referente a uma educação de qualidade e sua 

implicações,  as políticas educacionais e, por conseguinte, a qualidade do ensino 

fundamental.  Por fim, no terceiro capítulo, uma reflexão referente à influência do 

neoliberalismo frente as políticas educacionais brasileira, e sobre um conceito de 

qualidade em educação que recuse este discurso e que busque uma educação 

capaz de transformar o sujeito,  preparando-o para o exercício da democracia rumo 

a uma sociedade mais igualitária. 
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2 UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
NA ÚLTIMAS DÉCADAS

Neste  capítulo,  almeja-se  uma  discussão  sobre  a  questão  da 

qualidade do ensino fundamental em uma perspectiva histórica a partir dos anos de 

1930, ou seja, apresentar brevemente aspectos mais relevantes sobre a evolução da 

política educacional voltada para o ensino fundamental durante as últimas décadas.

O  ensino  fundamental,  segundo  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é garantido de forma 

gratuita para todos, com duração de nove anos com matrícula obrigatória desde os 

seis anos de idade segundo a lei n° 11.274 de 06 de fevereiro de 2006. A LDB n° 

9.394, ainda garante um padrão mínimo de qualidade com direito público subjetivo, 

com a possibilidade de qualquer cidadão acionar o poder público para exigi-lo.

É possível verificar atualmente que o acesso a educação é garantido 

pelo governo, pois de acordo com Beisigel (1986), dentre as modificações da escola 

pública desde a década de 1930, a maior e mais significativa foi a expansão das 

oportunidades de acesso à escola para a ampla camada coletiva no que diz respeito 

a todos os níveis de ensino, ou seja, houve a democratização do acesso a educação 

às diversas camadas da população, substituindo um ensino que anteriormente era 

destinado  a  uma  camada  menor   e  privilegiada  da  sociedade,  em sua  maioria 

formada pela elite burguesa, pois em 1920, somente 3,4%  da população estava 

matriculada no ensino primário, já em 1940, este número sobe para 7,4% chegando 

a 14,7 em 1970 ( ROMANELLI,1978, p. 62,  64 apud BEISIEGEL, 1986).

Toda  essa  expansão  do  ensino,  que  levou  a  escolarização  às 

diversas camadas da sociedade, segundo Beisiegel (1980),  trouxe ao sistema de 

ensino  brasileiro  uma situação  de  crise,  uma crise  que  se  exprime  de  diversos 

modos e sobre vários aspectos.

O crescimento da rede de escolas, em todos os níveis - no ensino 
comum,  no  ensino  médio  e  mesmo  no  ensino  superior,  a 
complexidade resultante desse crescimento,  da multiplicação e da 
diversificação dos quadros e das tarefas, produziu o fenômeno da 
burocratização das atividades e trouxe também como consequência 
inevitável,  a crescente ritualização dos serviços (BEISIEGEL, 1980 
p. 50).
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Por isso  é comum ouvir dizer por aí que a escola não é a mesma 

que  antes,  que  esta  não  tem mais  a  qualidade  que  tinha  anteriormente,  que  é 

preciso voltar ao antigo padrão de qualidade, ou até mesmo que escola deteriorou-

se,  está  doente.  Geralmente  reflete-se  sobre  a  situação  atual  da  educação 

pautando-se  em  referências  da  escola  de  mais  de  meio  século  atrás.  O  que 

acontece é que a qualidade do ensino e os conteúdos das disciplinas são pensados 

a partir da escola do passado, que atendia uma selecionada camada da sociedade 

(BEISIEGEL, 1980 p. 49).  Na última república não houve significativo empenho em 

democratizar o acesso à escola, pelo contrário, constituiu-se um sistema de ensino 

com uma certa dualidade:

Reafirmou-se,  assim,  acentuando-se,  aquilo  que  Fernando  de 
Azevedo denominou de dualidade de sistemas, originária dos tempos 
imperiais,  pela qual a educação brasileira se repartia efetivamente 
em estruturas independentes e com reduzidos pontos de contato e 
de relacionamento efetivo; a federal, preocupada basicamente com a 
formação das elites e constituídas por estabelecimentos de ensino 
superior  (o  que  ocorre  até  hoje)  e  secundários;  e  as  estaduais 
(diversas  e  separadas  por  sua  vez  umas  das  outras),  com 
possibilidades legais de instituir escolas de todos graus e tipos, mas 
na realidade por força dos limitados recursos econômicos estaduais, 
especializando-se  na  manutenção  das  camadas  populares 
(ANTUNHA, apud BEISIEGEL,1986, p.390).

Porém, é importante ressaltar  que já na constituição de 1934, na 

qual  o  ensino  primário  passou  a  ser  direito  e  dever  de  todos,  sendo  público  e 

obrigatório  para o estado,  foi  estabelecido ao governo central  a  fixação de uma 

plano nacional de educação, que “compreendesse todos os graus e ramos, comuns 

e  especializados,  e  que  coordena-se   e  fiscaliza-se  a  sua execução  em todo  o 

território  do  país”  (art.  150),  e  para  a  manutenção  dos  sistemas  de  ensino,  foi 

determinada a aplicação de no mínimo 10% da parte dos municípios, e 20% da parte 

dos estados, da renda que resultava de impostos (BEISIEGEL,1986).

Araújo  e  Oliveira  (2005,  p.  9),  afirma  que  a  democratização  do 

ensino a partir da década de 1940, era basicamente pautada no alargamento dos 

recursos  materiais,  tais  como:  “construção  de  prédios  escolares,  compra  de 

materiais que nem sempre eram bons, e uma baixa qualidade do corpo docente pois 

foram precarizados os salários e as condições de trabalho destes profissionais”.  E 

até  então  não  havia  uma  discussão  pública  que  enfatizasse  uma  melhoria 
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significativa na qualidade do ensino público oferecido.

E Beisiegel (1980), ainda afirma que: 

 [...] é preciso ter em conta também que, no Brasil, essa expansão da 
rede de escolas ocorreu numa situação em que as possibilidades de 
investimentos  financeiros  no  ensino  eram  pequenas.  Por  isso 
mesmo, o ensino cresceu em grande parte mediante a improvisação 
de  prédios,  de  salas  de  aulas;  multiplicaram-se  os  períodos  de 
funcionamentos  dos  prédios  existentes,  improvisaram-se 
professores,  etc.  Além disso,  é inegável  que,  enquanto a rede de 
escolas  veio  se  expandindo,  ocorreu  também  uma  quebra  nos 
padrões de adequação entre conteúdos transmitidos pela escola e as 
expectativas  e  as  necessidades  da  clientela  (BEISIEGEL,  1980, 
p.50).

Diante dos fatos,  é inegável  que o governo brasileiro nas últimas 

décadas esteve preocupado com a democratização do ensino às diversas camadas 

da população, no entanto, como não houve preocupação com a adaptação dessa 

nova clientela ao sistema de ensino, segue os demais problemas. Além do acesso a 

educação, é preciso uma atenção maior também à permanência e ao progresso dos 

alunos para as séries seguintes.

Uma das barreiras que segurava o aluno, até a década de 1970, era 

o exame de admissão para o ginásio. Com sua extinção a partir da lei 5692/71, a 

possibilidade  de  progredir  para  o  ensino  de  1°grau  (hoje  denominado  ensino 

fundamental) aumentaram, o que rapidamente ampliou as taxas de acesso ao antigo 

ginásio, que esta lei juntou com o primário, ampliando a escolarização obrigatória 

para oito anos, aumentando rapidamente as taxas de acesso ao antigo ginásio, pois, 

antes  muitos  eram  excluídos  do  sistemas  de  ensino  ao  terminarem  o  ensino 

primário,  no entanto, após esta nova lei,  segundo Oliveira (2007),  ocorre de forma 

mais abundante a exclusão dentro do sistema escolar, onde o aluno tinha acesso 

mas não permanecia ou era reprovado.

Neste contexto,  a legislação de 1971 definiu  o ensino de 1º  grau 
como sendo equivalente ao ensino primário e ginasial, demarcou que 
a disposição constitucional relativa ao ensino primário aplicar-se-ia 
ao ensino de 1º grau. Ainda que a emergência da nova legislação 
estivesse articulada com movimento prévio de crescente oferta do 
ensino ginasial  público,  em especial  nos grandes centros urbanos 
(Beisiegel,  1964),  é  inegável  que  o  novo  preceito  legal  colocava 
desafios  expressivos  em  termos  de  incorporação  de  novos 
contingentes de alunos no recém-inaugurado esquema de educação 
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compulsória  de  oito  anos  (FRANCO,  ALVES,  BONAMINO,  2007 
p.993).

Estes últimos autores citados focam sua pesquisa na questão da 

racionalidade  técnica,  uma  proposta  de  ação  da  legislação  para  sanar  as 

dificuldades em atingir os novos desafios propostos pela educação em massa no 

ensino  de  primeiro  grau  de  oito  anos,  em  uma  realidade  educacional  que  já 

apresentava dificuldades em oferecer  educação primária a todos, enfatizando que 

esta educação primária antes desta nova lei Lei n° 5.692/71, era considerada na 

constituição  vigente  “como  o  nível  de  freqüência  compulsória  e  cujo  direito  de 

acesso era obrigação do Estado” (FRANCO, ALVES,  BONAMINO, 2007, p.993).

Então,  nesta linha de racionalidade técnica,  os autores enfatizam 

algumas medidas previstas na legislação, tais como: administração, supervisão e 

orientação  educacional  exercidas  por  profissionais  de  educação,  formados  em 

cursos  de  pedagogia  com  habilitação  voltada  a  essas  áreas;  esquemas  de 

recuperação paralela, a fim de diminuir as consequências da reprovação em massa, 

e em âmbito da formação de professores, por meio de diversas iniciativas em torno 

da  tecnologia  educacional,  na  vertente  comportamentalista  (FRANCO,  ALVES, 

BONAMINO, 2007 p.994).

Em suas linhas gerais,  as políticas educacionais no período 1983-
1994 foram marcadas por dois veios principais: (a) Fortalecimento da 
visão de que a origem social  afetava o desempenho escolar,  mas 
que este processo envolvia a mediação de fatores intra-escolares de 
atualização  da  desigualdade  social.  Enfatizava-se  que  os 
mecanismos intra-escolares  de seletividade eram passíveis  de ser 
atenuados por medidas de política educacional (Goldberg et al. 1981; 
Franco,  Alves  &  Bonamino,2007);  (b)  Crítica  ao  paradigma  da 
racionalidade  técnica  e  ênfase  no  compromisso  político  e  na 
criatividade  docente  como elemento  central  da  escola  inclusiva  e 
democrática (FRANCO, ALVES, BONAMINO, 2007 p. 996).

Diante dos fatos, verifica-se que a qualidade da educação, desde o 

período analisado foi quantificada pela possibilidade de acesso, porém, a partir do 

momento que as camadas populares adentraram as escolas de forma significativa, o 

empenho das políticas públicas para a expansão do ensino do ensino fundamental, 

antigo 1°grau, recaíram para as altas taxas de evasão e repetência.

Como  um  dos  problemas  históricos  de  exclusão  das  camadas 

populares do ensino que era a falta de escola diminuiu,  segue o outro,  que é o 

progresso  desses  alunos  antes  excluídos  do  ensino  por  não  terem  acesso  ao 
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ensino, e agora por não conseguirem progredir para as séries seguintes. Ocorre o 

que Oliveira (2007) chama de “exclusão na escola”, a exclusão que antes  acontecia 

por falta de acesso, agora se dá também dentro da escola, pois os alunos chegavam 

ao sistema de ensino, permaneciam por alguns anos, mas não concluíam nenhuma 

etapa  de  formação.  Devido  as  múltiplas  reprovações  acabavam abandonando  a 

escola, o que evidenciava uma grande seletividade no interior do sistema escolar, ou 

seja,   ocorria  o  processo  de  produção  do  “fracasso  escolar”,  por  conta  da 

seletividade dentro da escola.

Então ocorreu o aumento e expansão do sistema escolar, porém, 

não houve nenhuma adaptação para suprir as necessidades dessa nova população 

atendida, pois, foram mantidas as condições de atendimento tais como horas aula 

por dia, número médio de alunos por sala, e  etc. 

Segundo  Campos  (2004),  o  problema  de  falta  de  vagas  para  a 

população  nas  diversas  faixas  etárias,  realmente  não  era  o  único,  havia  vários 

outros fatores afetando a permanência dos alunos na escola, estes desistiam por 

diversos  motivos,  a  autora  cita  os  exemplos  de:  cobrança  de  taxas  pelas 

Associações de Pais e Mestres (APMs), o custo do material escolar, as exigências 

de  uniforme  (ou  farda),  entre  outras”,  e  que  dados  da  Pesquisa  Nacional  por 

Amostra de Domicílios (Pnad) realizada pelo IBGE em 1982, com uma metodologia 

própria (modelo Profluxo), apontaram os problema de repetência e da consequente 

defasagem idade-série dos alunos como sendo muito mais graves do que a evasão 

escolar, contrariando análises feitas até então (CAMPOS, 2004, p.52).

Oliveira  (2007),  ainda  relata  que  ao  final  dos  anos  1970,  a 

reprovação,  seguida da evasão já  era identificada como um problema capital  da 

educação brasileira. Em seguida foram criadas políticas sistêmicas, para enfrentar 

essa  dificuldade,  visando  reduzi-la,  havendo  até  a  proibição  da  repetência  em 

determinadas etapas por meio das políticas de ciclos implantada em vários sistemas 

de  ensino.  Mesmo  os  sistemas  que  não  proibiram  a  reprovação,  articularam 

estratégias para regularizar o fluxo,  pois era essa a meta. O autor não entra no 

mérito  da  discussão  acerca  do  significado  de “qualidade  de ensino”,  mas relata 

sobre  o  detrimento  de  tal  qualidade  ocasionada  pelas  políticas  e  programas  de 

regularização do fluxo, que de fato minimizaram as taxas de evasão e repetência, e 

pela primeira vez colocaram sobre o estado “a  responsabilidade pelo aprendizado e 

todas as crianças e jovens, responsabilizando-se por seu sucesso ou fracasso. A 
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estratégia  de  “culpabilização”  da  vítima  perde  força”  (PATTO;  KOZOL  apud 

OLIVEIRA, 2007, p. 676).

Segundo Campos (2004), as taxas de repetência e alunos em idade 

escolar  fora  da  escola,  eram  utilizadas  como  indicadores  de  ineficiência  dos 

sistemas  e  cita  o  exemplo  da  cidade  de São  Paulo,  onde já  nos anos 70,  tais 

indicadores,  eram  utilizados  pelo  planejamento  da  prefeitura  para  identificar  os 

bairros da cidade com maiores problemas de atendimento escolar. Diante desses 

indicadores, os governos mais comprometidos com as políticas sociais, começaram 

a rever aspectos intra-escolares, na medida de tentar sanar esses problemas de 

falta de evasão e repetência, e assim “regularizar o fluxo”, pois além de construírem 

mais escolas, e a implementação de ciclos nas primeiras séries do primeiro grau a 

fim de diminuir a repetência, foram criadas  medidas de participação da família na 

escola.  As  taxas  da  APMF  não  eram  mais  obrigatórias,  houve  melhoria  na 

manutenção dos prédios escolares, melhor ênfase na formação dos profissionais da 

educação, com medidas como concurso para contratação e planos de carreira para 

os  professores,  diretores  e  técnicos;  inserção  de  orientadores  pedagógicos  nas 

escolas, promoção de treinamentos em serviço, revisão dos currículos, distribuição 

de material didático, criação de bibliotecas etc.

No  entanto,  segundo  esta  última  autora  citada,  tais  medidas 

ocasionavam um aumento no custo dos sistemas de ensino, e com a chamada crise 

de  estado  e  adoção  das  políticas  de  ajuste  econômico,  os  governos  foram 

pressionados  a  conter  despesas  públicas,  o  que  acarretou  em  dois  polos 

antagônicos; os objetivos de melhoria das redes de ensino, e a disponibilidade de 

recursos necessários para alcançá-los.

A intensificação da participação política e a articulação da sociedade 
civil haviam levado, em 1988, à definição constitucional de uma série 
de  direitos  sociais  que  supunham  uma  ampliação  significativa  do 
escopo  de  atuação  do  Estado,  reforçando  também  novas 
expectativas de atendimento na sociedade (CAMPOS, 2004, p. 48).

No final do século XX, o ensino fundamental obrigatório no Brasil já 

estava praticamente universalizado, no que diz respeito ao acesso, pois as taxas de 

matrícula correspondiam a 96 ou 97% da população na faixa etária de 7 aos 14 

anos. Apesar da parcela fora da escola ainda ser significativa, já era um grande 

avanço se comparados com dados historicamente verificados (OLIVEIRA, 2007).
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Segundo Oliveira (2007), em 2002, somente 3% da população na 

faixa etária escolar entre 7 e 14 anos de idade, ainda não tinha sido incorporada no 

ensino fundamental, porém, a escola estava atendendo muito mais alunos do que a 

faixa  etária,  pois  tinham  alunos  atrasados  ou  que  entraram  mais  tarde  do  que 

deveriam na escola. O autor traz também a questão de vagas mal distribuídas, pois 

tinham  vagas  para  todos  mas  não  exatamente  onde  era  necessário,  ele  dá  o 

exemplo da cidade de São Paulo e cita o fato de sobrar vagas na região central e 

faltar na região metropolitana.

No entanto, já no final do século XX é possível verificar que apesar 

da qualidade educacional que ao longo da história fora medida e quantificada pela 

questão de acesso, permanência e repetência, avultassem no discurso das políticas 

educacionais uma preocupação com a qualidade do ensino brasileiro, pois segundo 

Campos,  na  década  de  1990,  o  Ministério  da  Educação,  com apoio  da  Oficina 

Regional  de  Educação  para  a  América  Latina  e  Caribe  (Orealc)  da  Unesco, 

promoveu no Distrito Federal um encontro para discutir especificamente a qualidade 

da  educação,  neste  encontro,  os  profissionais   participantes  procuraram  sanar 

quatro questionamentos: 

[...]  o que é qualidade da educação? Como medir  a qualidade da 
educação?  Como  operacionalizar  o  conceito  de  qualidade  da 
educação?  Como  integrar  consistentemente,  a  qualidade  da 
educação  nos  planos  e  programas  governamentais?  [...]  O  então 
ministro  da Educação  do governo  Collor,  Carlos  Chiarelli,  abriu  o 
seminário  enfatizando  a  prioridade  governamental  conferida  à 
modernização do setor público e o efetivo compromisso, assumido 
por  ele,  de  elevar  os  níveis  de  produtividade  e  de  qualidade  da 
educação brasileira” (CAMPOS 2004 p.51).

Porém,  segundo  Campos  (2004),  nas  entrelinhas  do  discurso  da 

preocupação com o caminho que o sistema educacional estava percorrendo e com a 

necessidade de melhoria no acesso, da minimização da exclusão ocasionada pela 

desigualdade social e uma melhor qualidade de vida aos brasileiros, o seminário de 

1990, debatendo sobre a qualidade do ensino, tinha um viés marcante em relação 

ao racionamento das verbas para os sistemas de ensino, buscando racionalizar os 

custos de forma a atingir os padrões mínimos necessários na oferta do ensino. No 

entanto,  segundo  a  autora,  o  seminário  contribui  de  forma  significativa  para  as 

políticas educacionais, pois muitos aspectos  presentes nos textos citados no evento 
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foram  definidos  legalmente  na   nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 

Nacional (LDB- Lei n° 9.394) no Plano de Fundo de Desenvolvimento e Manutenção 

do  Ensino  Fundamental  e  Valorização  do  Magistério  (Fundef-Lei  n°9.424),  pois 

foram criados após 06 anos da data de acontecimento do encontro.

Segundo Franco, Alves e Bonamino (2007), o governo de FHC, onde 

durante os dois mandatos o responsável  pelo cargo de ministro da educação foi 

Paulo  Renato  de  Souza,  teve  uma  efetiva  participação  na  expansão  do  ensino 

fundamental, pois por meio do sistema de incentivos proporcionado pelo esquema 

de financiamento engendrado pelo FUNDEF, houve uma significativa melhoria no 

fluxo  desde a  década de 1990.  Este  governo foi  marcado por   um conjunto  de 

medidas de políticas educacionais para a educação, como: a Promulgação da lei de 

diretrizes e bases  (Lei n. 9.394/96), a aprovação da emenda de financiamento em 

1996 e a promulgação da implementação do FUNDEF  (Lei n. 9.424/96) em 1996. 

Em  1998  o  CNE  deliberou  sobre  os  Parâmetros  Curriculares  para  o  Ensino 

Fundamental,  Estímulo  ao  ensino  fundamental  de  9  anos,   Formação  inicial  e 

continuada de professores, atenção ao fluxo escolar, apoio do  MEC, que apoiou em 

programas de correção de fluxo e na caracterização da reprovação em larga escala 

como medida ineficaz e excludente, no entanto, “o fluxo escolar ficou estabilizado no 

período de 1999 a 2002, ainda em patamar elevado de reprovação” (Franco, ALVES 

e BONAMINO, 2007 p. 999).

A respeito da qualidade, o governo de FHC, segundos estes últimos 

autores citados, as políticas propostas não foram eficazes, porém, enfatizam a re-

significação do papel da racionalidade técnica , aplicada de modo decisivo no âmbito 

da  política  de  financiamento  do  ensino  fundamental,  como  exemplo  desta 

racionalidade técnica  a  despeito  do  financiamento  é  possível  citar  tais  medidas: 

implantação do FUNDEF e o financiamento que  também passou a ser pautado no 

número de alunos matriculados no ensino fundamental; definição de piso por aluno, 

um percentual  do  FUNDEF destinado  somente  a  remuneração   de  professores; 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), onde as escolas recebiam dinheiro 

direto em sua conta e tinha a autonomia para administrá-lo ( FRANCO, ALVES e 

BONAMINO, 2007).

Sobre o cenário educacional durante o governo Lula,  Franco, Alves 

e  Bonamino  (2007),  relatam  sobre   a  Medida  Provisória  n.  339/2006,  que  foi 
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instituída colocando em vigor o FUNDEB, no texto da medida provisória,  haviam 

diversas modificações a serem implementadas, destacando os seguintes aspectos: 

[...] instituição de um piso nacional para professores, cujo valor será 
definido  por  lei  específica;  priorização  do  ensino  fundamental, 
viabilizado por meio de dispositivo na lei  que só distribui  recursos 
para os outros níveis de ensino após a garantia de que o valor por 
aluno do ensino fundamental corresponde ao menos ao último valor 
real do FUNDEF (FRANCO, ALVES e BONAMINO, 2007, p.1002).

Estes últimos autores citados relatam que o governo Lula de certa 

forma priorizou o ensino fundamental, pois um dos sinais é a clara ênfase dada a 

esta etapa do ensino, configurada no PDE.

Ao longo dos últimos meses, o IDEB e as metas a ele associadas 
são os aspectos do PDE que têm estado no centro da atividade do 
MEC.  Conforme já  mostrado  no  início  deste  artigo,  o  IDEB e  as 
metas envolvem transparência nos resultados de escolas e redes de 
ensino.  Envolvem,  também,  incentivos  simbólicos  relacionados  ao 
IDEB elevado e, futuramente, a variações positivas do mesmo índice. 
Por esta via, a política educacional contemporânea articula-se com 
ideias associadas à racionalidade relativa aos fins da educação, em 
veio complementar ao da racionalidade relativa aos meios (FRANCO, 
ALVES, BONAMINO, 2007, p.1003).

Segundo Oliveira (2007), mesmo que de forma tardia, gradualmente 

as políticas de expansão de acesso e os programas de “regularização do fluxo” das 

últimas décadas, levou os alunos das camadas populares a concluírem o ensino 

fundamental,  pois  de  acordo  com  esse  autor,  “no  período  de  1980  a  2000,  o 

percentual da população de 7 a 14 anos que estava no sistema escolar passa de 80 

para 96,4% e na faixa de 15 a 17 anos, de 49,7 para 83%” (OLIVEIRA 2007 p. 680). 

Mesmo que alguns alunos estivessem atrasados, estavam na escola e com grande 

possibilidade de progredirem para as séries seguintes.  Devido a isso ocorre que 

uma grande maioria da população da faixa etária começa a possuir o diploma de 

conclusão do ensino fundamental, fazendo com que tal diploma perca o prestígio, e 

começa assim uma nova necessidade de expansão, a do ensino médio. No entanto, 

ainda não é possível dizer que não há desigualdades dentro do sistema de ensino:

Setores mais pobres reprovam mais, evadem mais, conclui menos, o 
mesmo ocorre com negros  e meninos,  mas,  mais  importante  que 
isso, aprova mais, permanecem mais e concluem mais do que em 
qualquer  outro momento de nossa história  educacional,  ainda que 
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permaneçam  como  os  setores  mais  excluídos.  Só  que  não  são 
excluídos da mesma maneira que no passado! O ponto é que, se não 
se  enfatizar  a  positividade  que  a  universalização  do  ensino 
fundamental representa, não conseguiremos compreender porque os 
desafios passam a ser outros. Ao se enfatizar a exclusão de sempre, 
não se tem elementos para perceber que ela já não é a mesma de 
duas ou três décadas.  A primeira conseqüência disso é a notável 
expansão do ensino médio (OLIVEIRA, 2007, p.682).

Oliveira 2007 ainda afirma e traz como argumento mais importante, 

não o sucesso do aluno entendido como ele concluir o ensino fundamental, mas sim 

sobre como os aspectos que o levaram a chegar nesse patamar representou uma 

mudança de qualidade na educação brasileira. O autor ainda afirma que é evidente 

que  a  desigualdade  e  a  exclusão  permanecem,  e  não  é  pela  amplitude  e 

possibilidade de progressão e permanência que o ensino fundamental, não produza 

mais  uma certa desigualdade educativa, para ele a desigualdade que existe não é 

mais a mesma de antes, e os fatores que levavam a exclusão também não são os 

mesmos, e “além de tudo os descriminados de ontem são os de hoje”, uma vez que 

ainda permanecem na mesma condição social que antes. 

É fato que a escola mudou e que a população atendida não é mais a 

mesma, esta se diversificou da mesma forma que os fatores de exclusão mudaram, 

então, não é mais possível voltar a ser o que era antes, uma escola do passado 

qualificada  pela  característica  seletiva  onde  só  os  “melhores”  permaneceriam.  É 

preciso sanar as dificuldades da educação no contexto atual, estipulando um padrão 

de qualidade compatível às camadas que o ensino fundamental atende hoje.
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3 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS INFLUÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

No presente capítulo será feita uma descrição sucinta de algumas 

características do Sistema Nacional de Avaliação, com ênfase na implicação deste 

na qualidade do ensino fundamental.

Foram algumas as pesquisas de levantamento que influenciaram o 

sistema  brasileiro  de  avaliação  educacional,  para  Bonamino  e  Franco  (1999),  a 

pesquisa mais influente foi o Relatório Coleman, de 1966. Este relatório buscava dar 

base para a implementação de políticas que melhorassem o sistema escolar, por 

meio de um estudo que media a influência de aspectos como: étnicos, religiosos, 

geográficos e socioeconômicos nas oportunidades de educação.

Foi o governo Americano que realizou tal pesquisa, primeiramente 

foram selecionados 645 mil alunos de cinco níveis de estudos diversos, em relação 

às informações coletadas foram sobre as características das escolas que tais alunos 

eram  matriculados,  sobre  o  corpo  docente  dessas  escolas,  os  alunos  e  suas 

famílias. Eram cinco testes  com a finalidade de medir potencialidades verbais e não 

verbais, estes testes tinham o objetivo de verificar as variações entre as escolas. Os 

resultados foram aferidos por amostragem (BONAMINO E FRANCO, 1999, P. 102).

O relatório Coleman concluiu que são mínimas as interferências do 

contexto  intra-escolar no desempenho dos alunos, no entanto, as variáveis,  tais 

como as socioeconômicas têm uma influência significativa. Além de mostrar também 

que os alunos de nível  socioeconômico baixo que frequentavam as escolas com 

mais diversidade multirracial tinham um desempenho melhor em relação aos que 

frequentavam  escolas  sem  uma  clientela  diversa.  Com  essas  conclusões,  as 

políticas educacionais americanas promoveram ações educacionais que almejavam 

uma diversidade cultural e racial dentro das escolas (BONAMINO E FRANCO,1999 

p. 110).

Posteriormente,  pesquisas  similares  ao  Relatório  Colemam foram 

aplicadas em outros países, no entanto, os resultados obtidos foram parecidos com 

os  da  pesquisa  aplicada  nos  Estados  Unidos  em  1966.  Porém,  segundo  estes 

últimos autores citados, desde muito cedo esta pesquisa foi muito criticada em suas 

vertentes  técnicas  e  políticas:  em  relação  as  vertentes  técnicas  a  pesquisa  foi 

acusada de não ter a competência necessária para avaliar o contexto do interior das 
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escolas Segundo alguns críticos, políticas educacionais pautadas nas conclusões do 

Relatório Coleman, traria muita ênfase ao contexto socioeconômico determinante do 

sucesso  educacional.  Porém,  tais  críticas  estavam longe  de  estarem totalmente 

certas, pois alguns anos depois foram feitas pesquisas mais sistematizadas voltadas 

ao contexto intra-escolar e os resultados dessas pesquisas corrigiram levemente as 

conclusões apontadas pelo Relatório Coleman.

E em suas vertentes políticas:

A segunda crítica centrava-se no questionamento das políticas de 
educação  compensatória.  O  argumento  principal  era  o  de  que  o 
fracasso das crianças de minorias étnicas e de camadas populares 
relacionava-se  com  a  desvalorização  de  culturas  específicas, 
promovida  tanto  pelos  currículos  escolares  quanto  pelos 
instrumentos  de  pesquisa.  De  acordo  com  esta  linha  de 
argumentação,  as  políticas  de  educação  compensatória  seriam 
apenas novos instrumentos de reafirmação de certas culturas,  em 
detrimento de outras (BONAMINO; FRANCO,1999 p. 110).

No  Brasil,  desde  a  reforma  da  década  de  30,  havia  um  certo 

interesse por um sistema nacional de avaliação da educação básica brasileira, por 

isso,  desde este período o debate sobre a necessidade de “medir”  e “avaliar”  e 

“informar” a aprendizagem dos alunos brasileiros esteve presente nos projetos de 

pesquisa  de planejamento  educacional.  No entanto,  foi  no fim dos anos 80 que 

iniciou-se  na  gestão  pública  da  educação  brasileira  uma primeira  proposta  para 

implantação  do  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Básica  (FREITAS, 

2007).

Segundo Araújo e Fernandes (2009), o Censo escolar foi criado em 

1964,  devido  a  necessidade  de  monitorar  de  forma  estatística  a  quantidade  de 

alunos que estavam frequentando ou não a escola, já que nesta época a qualidade 

da educação era mais pautada na questão do acesso,1 este é um indício que nesse 

momento já se apontava a necessidade de avaliar a qualidade da educação.

Esta  certa  ênfase  na questão  do  acesso,  que  ocorreu  durante  a 

evolução  do  sistema  educacional  brasileiro,  sofreu  alterações  e  a  preocupação 

voltou-se para a qualidade do ensino, essa mudança ocorreu no início dos anos 80, 

pois  nesta  época  houve  uma  reformulação  das  políticas  educacionais  a  nível 

mundial,  o  que  acabou por  influenciar  rapidamente  as  políticas  educacionais  da 
1 Questão já abordada no capítulo anterior.
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América Latina. Esta inovação trouxe consigo uma nova forma para a regulação dos 

sistemas  de  ensino,  que  se  baseava  na  nova  disciplina,  a  gestão  educacional 

(CASASSUS, 2009).

A abertura política e a globalização trouxeram não só ao Brasil, mas 

também para outros países latinos, a necessidade de implantação de um sistema de 

avaliação em larga escala, a fim de configurar indicadores e resultados, por isso em 

1988, foi criado o primeiro sistema de avaliação da educação básica2. Que desde a 

sua  implantação  passou  por  quatro  ciclos  diferentes  e  com  objetivos  também 

distintos (ARAÚJO;  FERNANDES 2009).

Para Freitas (2007), as primeiras experiências de avaliação em larga 

escala, emergiram pelo interesse do Estado central que  durante o regime militar 

(1964-1984) tinha um caráter economicista e tecnicista, tal interesse esteve aliado a 

uma  necessidade  de  esclarecimentos  sobre  a  qualidade  e  descentralização  do 

ensino.

 A princípio, a implantação de um sistema nacional de avaliação foi 

vista  como  indispensável  para  verificar  se  os  objetivos  das  ações  educacionais 

estavam  sendo  atingidos.  Depois  esta  avaliação  da  educação  traria  ao  Estado 

central certo conhecimento sobre a potencialidade atual dos sistemas educacionais 

para que assim pudessem ser feitas classificações sobre a necessidade de sugerir 

estratégias  que  trouxessem  melhorias  “para  a  qualificação  da  expansão  do 

atendimento, da administração escolar e do ensino”. Por conseguinte, o sistema de 

avaliação seria um ator importante no cenário da racionalização e modernização da 

regulação do Estado sobre a ação educacional, “e ainda responsável por inserir ao 

país uma cultura de avaliação” (FREITAS, 2007 p.7).

É possível perceber que a implementação do Sistema Nacional de 

educação  aloca  em  sua  origem  a  contribuição  dos  Organismos  Internacionais. 

Coelho (2008), ao analisar as influências dos Organismos Internacionais (CEPAL; e 

UNESCO, 1995) na configuração do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Brasileira, alega que o discurso oficial destes surgiram durante a reorganização do 

Estado, com  medidas a fim  de guiar a construção da identidade dos profissionais 

da  educação,  principalmente  dos  professores,  enfatizando  a  participação  e  as 

2 Foi criado em 1988 denominado Saep- Sistema Nacional de Avaliação  do Ensino de 1° Grau.
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condições  de  trabalho  desses  profissionais  para  melhor  redesenhar  a  educação 

básica. 

 Coelho (2008) ainda afirma que nos últimos vinte anos o discurso 

não só das políticas educacionais mas de outras políticas públicas brasileiras estão 

inerentes a incumbências de Organismos Internacionais que adotaram medidas que 

segundo  eles,  almejavam  a  superação  da  crise  de  ineficiência  e  ineficácia  do 

sistema  educacional  brasileiro  em  produzir  resultados.  Para  tais  organismos  a 

educação brasileira não estava suprindo as necessidades do mercado de trabalho, 

ou  seja,  tratam  a  educação  como  meio  de  produção  de  competitividade  entre 

indivíduos,  empresas  e  nações,  para  a  autora,  tal  iniciativa  acaba  por  negar  a 

educação  como  um  direito  social,  uma  vez  que  a  transforma  em  “uma  mera 

possibilidade de consumo individual, variando segundo o mérito e a capacidade dos 

consumidores” (COELHO, 2008, p. 231).

As políticas educacionais  sempre  foram centradas na gestão  dos 

sistemas educacionais  e não voltadas para a educação,  por  isso,   Casassus as 

chama de “políticas de gestão”,  ele  ainda cita  alguns exemplos de políticas que 

almejavam uma melhoria na qualidade da educação,  são elas: 

[...] mais horas de aulas, prolongamento dos calendários escolares, 
descentralização,  medição  (sim,  muita  medição  estandardizada  e 
centralizada),  medidas  centradas  nos  diretores  e  na  sua  gestão, 
concorrência entre escolas, privatização, etc. (CASASSUS, 2009, p. 
72).

Essas políticas são supervalorizadas pelas autoridades nacionais e 

internacionais,  uma vez que são vistas como uma melhoria para a qualidade da 

educação. No entanto, não são advindas de pesquisas educacionais, uma vez que 

não  são  originárias  de  áreas  como  filosofia,  psicologia,  pedagogia  e  sociologia. 

Porém, uma vez que dão ênfase à gestão dos sistemas de ensino, elas têm gêneses 

na área da economia, o que é de certa estranheza, já que a educação não é uma 

ciência exata (CASASSUS 2009, p. 72).

Sobre  a  criação  do  primeiro  sistema  amplo  de  avaliação  da 

educação básica, o SAEP - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público de 1º 

Grau  em  1988,  Campos  (2004),  afirma  que  nesta  época  foi  preparado  um 

levantamento  piloto,  que  foi  desenvolvido  nos  seguintes  estados:  Paraná  e  Rio 
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Grande do Norte, levantamento que ocorreu no bojo do VI acordo MEC/BIRD. Pois, 

segundo Bonamino e Franco (1999), as exigências deste Organismo Internacional 

caminharam para a necessária emergência de um sistema de avaliação inerente a 

repercussão  do  Projeto  Nordeste  do  segmento  educação,  em conjuntura  com o 

anseio do MEC em regular a educação básica de  forma mais ampla.

Os primeiros ciclos do Saeb, privilegiaram as influências do contexto 

intra-escolar  no desempenho dos alunos avaliados, de modo a se distanciar da 

linha de pesquisa de ingleses e americanos que levantou dados durante a década 

de 60 e 70, sobre a interferência de fatores  extraescolares no rendimento de alunos 

de  origem  socioeconômicas  mais  baixas.  Esta  pesquisa  também  considerava  a 

influência  de  fatores  culturais  na  questão  do  fracasso  e  da  evasão  (FRANCO; 

BONAMINO, 1999).

Em  síntese,  as  conclusões  de  tais  pesquisas  alegam  que  a 

interveniência  de  fatores  intra-escolares  são  mínimos  no  que  diz  respeito  ao 

desempenho  dos  alunos,  se  comparado  aos  fatores   extraescolares,  tais  como: 

origens sociais e familiares, estes por sua vez, são fortes fatores que corroboram 

para  as  desigualdades  no  desempenho  dos  educandos,  esta  ênfase  na  grande 

contribuição das origens socioeconômicas no sucesso/fracasso do aluno esclareceu 

a  indiscutível  e  necessária  união  entre  as  políticas  educacionais  e  as  sociais 

(FRANCO;  BONAMINO, 1999).

De acordo com Campos (2004), mesmo com a tentativa de extinção 

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

durante o projeto de enxugamento do Estado que ocorreu no governo Collor,   o 

alinhamento deste instituto foi o que contribuiu para  que nos anos 90 o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica Brasileira fosse implantado continuadamente e como 

parte integrante do planejamento e financiamento das reformas educacionais. Uma 

vez que, o primeiro projeto, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público de 

1º Grau –Saep, não teve progresso devido a falta de recursos financeiros, Bonamino 

e Franco (2009), relatam que em 1990, a Secretaria Nacional da Educação obteve 

recursos  necessários  a  implantação  do  primeiro  ciclo  do  Sistema  Nacional  de 

Avaliação do Ensino Básico, e ainda descrevem os objetivos gerais de cada ciclo:
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Ciclo/Ano Objetivos Gerais  Características  gerais 
Segundo o Inep3

1° ciclo- 1990 • Estimular uma cultura de avaliação, 
“aprimorando  a  capacidade 
avaliativa   das  unidades  gestoras 
do  sistema educacional, articulando 
os resultados do Saeb com  demais 
avaliações”.   (Brasil/MEC/INEP, 
s.d.,  p.3  apud:  BONAMINO  E 
FRANCO 1999)

 Participação  de  uma 
amostra de escolas que 
ofertavam as 1ª, 3ª, 5ª e 
7ª  séries  do  Ensino 
Fundamental  das 
escolas  públicas  da 
rede urbana. Os alunos 
foram  avaliados  em 
língua  portuguesa, 
matemática  e  ciências. 
As  5ª  e  7ª  séries 
também  foram 
avaliadas em redação. 

2° ciclo- 1993 • “reformular e monitorar as políticas 
voltadas  para  a  melhoria  da 
qualidade  da  educação”. 
(Brasil/MEC/INEP,  1995  apud: 
FRANCO E BONAMINO 1999); 

• “desenvolver  e  aperfeiçoar  o 
Sistema   Nacional   de  Avaliação 
da     Educação   Básica  SAEB; 
incrementar,  descentralizar  e 
desconcentrar  a  capacidade 
técnico-metodológica  na  área  de 
avaliação  educacional  no  Brasil”. 
(Brasil/PNUD,  1992  apud  FRANCO 
E BONAMINO 1999).

 Neste  foi  mantido  o 
mesmo formato do ciclo 
anterior  

3° ciclo- 1995
• Utilizar como base para as políticas 

educacionais  a   aferição  dos 
resultados obtidos nas provas, para 
assim poder melhorar a qualidade e 
equidade  da  educação  brasileira. 
(Brasil/  MEC/INEP,  s.d.; 
Brasil/MEC/INEP,  1995  apud 
FRANCO E BONAMINO 1999).

Nova  metodologia  de 
construção  do  teste  e 
análise de resultados, a 
Teoria  de  Resposta  ao 
Item  (TRI),  abrindo  a 
possibilidade  de 
comparabilidade  entre 
os  resultados  das 
avaliações ao longo do 
tempo.  Avaliação  das 
etapas finais dos ciclos 
de  escolarização:  4ª  e 
8ª  séries  do  Ensino 
Fundamental  (que 
correspondem  ao  5º  e 
9º ano atualmente) e 3º 
ano  do  Ensino  Médio. 

3 Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira.  Site: 
<http://provabrasil.inep.gov.br/historico>  Acesso em: set. 2011.

http://provabrasil.inep.gov.br/historico
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Além  da  amostra  da 
rede  pública,  em  1995 
foi  acrescentada  uma 
amostra  da  rede 
privada. Neste ano não 
foram  aplicados  testes 
de ciências. 

4° ciclo- 1997 • Aferir a qualidade e a equidade da 
educação brasileira.

• Monitorar as políticas públicas.
(Pestana,  1998  apud  FRANCO  E 
BONAMINO 1999).

Nas edições de 1997 e 
1999,  os  alunos 
matriculados nas 4ª e 8ª 
séries  foram  avaliados 
em Língua Portuguesa, 
Matemática  e  Ciências, 
e  os  alunos  de  3º  ano 
do  Ensino  Médio  em 
Língua  Portuguesa, 
Matemática,  Ciências, 
História e Geografia. 

A  primeira  proposta  foi  a  mais  descentralizada  em  relação  aos 

demais ciclos, pois nela estavam presentes iniciativas de participação, como a de 

equipes de professores e especialistas das secretarias estaduais de educação, que 

foram responsáveis por aplicar e corrigir as provas segundo instruções elaboradas 

pela Fundação Carlos Chagas. Esta primeira proposta ainda almejava desenvolver 

um  processo  de  instituição  de  uma  cultura  de  avaliação  intrínseca  ao  sistema 

educacional  brasileiro.  O segundo ciclo manteve a característica participativa,  no 

entanto, além da elaboração das provas, as equipes docentes e pedagógicas das 

secretarias  estaduais  da  educação,  participaram da  “análise  dos  problemas  que 

aconteceram  tanto  na  fase  de  levantamento  de  informações  e  dos  resultados 

relativos ao primeiro ciclo, como na elaboração das provas” (BONAMINO, FRANCO, 

1999).

Nos últimos ciclos é explícita a importância dada aos resultados e ao 

acompanhamento destes, pois segundo Araújo e Fernandes (2009), neste ciclos o 

Saeb adquire um caráter avaliativo mais “conclusivo” e “terminativo”, ao começar a 

avaliar as 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (que correspondem ao 5º e 9º ano 

atualmente) e 3º ano do Ensino Médio, e já as primeiras edições das  avaliações de 

desempenho eram de cunho mais processual, uma vez que avaliavam a primeira, 
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segunda, terceira, quinta e sétima séries do ensino fundamental, o que corresponde 

atualmente aos 1°,2°, 4°, 6° e 8° ano.

No  ano  de  1996  começou  a  ser  aplicado  o  Exame  Nacional  de 

Cursos, o ENC- PROVÃO que avaliava apenas alguns cursos superiores, este durou 

até 2003, sendo substituído pelo Exame Nacional dos Estudantes, o Enade que tem 

uma  avaliação  mais  abrangente,  este  integra  um  outro  sistema  que  avalia  a 

educação  brasileira,   o  Sinaes-  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação 

Superior, que por sua vez, tem um caráter amostral que monitora o rendimento dos 

alunos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 

competências dos respectivos cursos de ensino superior (ARAÚJO;  BONAMINO, 

2009).

Em 1998,  foi  criado mais um Sistema de Avaliação da educação 

brasileira, este é voltado para o público que já concluiu ou está pra concluir o Ensino 

Médio,  e  é  denominado ENEM -  Exame Nacional  do Ensino Médio,  a  avaliação 

acontece anualmente.  Progressivamente este sistema de avaliação foi  ganhando 

espaço no âmbito educacional, começou agregando pontos para o vestibular para o 

ingresso de estudantes no ensino superior e com o Prouni - Programa Universidade 

para Todos, que foi Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela 

Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005. O Enem se tornou um condicionante para a 

concessão de bolsas de estudos integrais  e  parciais  em instituições privadas de 

Ensino  Superior.  Instituições  de  ensino  que  aderem  ao  Programa  trocam  estas 

bolsas concedidas  com o governos pela isenção de alguns tributos (BRASIL,MEC, 

2011). 

Segundo Araújo e Fernandes, em 2009, foi  proposto pelo MEC a 

substituição das provas de vestibulares por uma única prova que seria a do ENEM, 

ou  seja,  uma  unificação,  para  isso  a  prova  seria  ampliada  e  sofreria  algumas 

modificações. Esta proposta foi aceita por várias instituições de educação superior, 

em algumas de forma total e em outras parcial. Em suas características, é possível 

afirmar que o ENEM possui uma dinâmica de avaliação com um caráter terminativo 

igual aos últimos ciclos do Saeb, uma vez que avalia o 3° ano do ensino médio. 

Estas  autoras  trazem  informações  também  sobre  outra  avaliação  que  mede  e 

monitora o rendimento da educação brasileira o PISA- Programa para a Avaliação 

Internacional de Estudantes:
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No ano de 2000 o Brasil participou da avaliação do Programa para a 
Avaliação  Internacional  de  Estudantes  (PISA),  desenvolvido  pela 
Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico 
(OCDE).  O  teste  acontece  de  três  em  três  anos,  sendo  o  Brasil 
signatário da próxima etapa que ocorrerá em 2009. É uma avaliação 
feita por faixa etária e não por seriação, como acontece nas demais 
avaliações. Assim no pisa, a aplicação da prova é por amostragem e 
realizada com jovens de 15 anos de idade, independente das séries 
nas quais se encontram (ARAÚJO, FERNANDES, 2009, p. 129).

Em 2005, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, Saeb, foi 

normatizado pela Portaria n° 931, de 21 de Março de 2005 (Brasil, 2005), quando 

em nota, o MEC divulgou sua nova composição, dizendo  que o Instituto de Estudos 

e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira (Inep/MEC), aperfeiçoou esse sistema, 

de  modo  a  complementar  a  avaliação  dos  sistemas  educacionais  que  até  o 

momento era feita por amostragem, avaliando somente alguns alunos  de 4ª e 8ª 

séries do ensino fundamental (atualmente 5° e 9° anos) e 3ª série do ensino médio, 

foi  implantado então a Avaliação Nacional  do Rendimento Escolar  (Anresc),  que 

recebe o nome de Prova Brasil, um novo instrumento de aferição de desempenho 

que por sua vez avalia todas as escolas, são avaliados os alunos das 4ª e 8ª séries 

(5°  e  9°  ano  atualmente)  da  rede pública  brasileira.  Sobre  a  Anresc,  ainda   foi 

divulgado que: 

A  Avaliação  Nacional  do  Rendimento  Escolar  será  anual  e  sua 
primeira  edição  ocorrerá  ainda  este  ano,  com data  prevista  para 
novembro, quando mais de cinco milhões de alunos de 4ª e 8ª séries 
de  43  mil  escolas,  aproximadamente,  serão  avaliados  nas 
competências  de  leituras.  No  próximo  ano,  o  foco  da  avaliação 
deverá ser matemática. Depois de avaliadas, cada unidade escolar 
será classificada de acordo com a pontuação adotada pelo Saeb, 
dentro dos critérios: muito crítico, crítico, intermediário ou adequado. 
Segundo o diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep, Carlos 
Henrique Araújo, "a Anresc vai fazer um retrato preciso do interior da 
escola pública brasileira". (BRASIL, MEC)

Também foi divulgado que o Saeb, um dos componentes do Sistema 

de  Avaliação  da  Educação  Básica,  a  partir  de  2005  passou  a  ser  chamado de 

Avaliação  Nacional  da  Educação  Básica  (Aneb),  no  entanto,  “seus  objetivos 

continuaram os mesmos, garantindo a continuidade da série histórica dos dados de 

proficiência dos alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e da 3ª série do 

ensino médio das redes públicas e privadas brasileiras”. 
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Segundo  o  MEC,4 o  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), desenvolve a Prova Brasil  e o Sistema 

Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Básica  (Saeb),  estes  são  programas  de 

avaliações  para  diagnóstico,  em  larga  escala,  onde  são  aplicados  testes 

padronizados  e  questionários  socioeconômicos,  as  questões  dos  testes  são  de 

Língua Portuguesa e Matemática, o questionário socioeconômico é aplicado afim de 

identificar fatores contextuais que podem estar relacionados ao desempenho dos 

alunos  avaliados.  Questionários  também são  aplicados  ao  corpo  docente  e  aos 

diretores  das  escolas,  com o  objetivo  de  coletar  dados  demográficos,  perfil  dos 

profissionais e de condições de trabalho oferecidas a eles.

A partir  das informações do Saeb e da Prova Brasil,  o MEC e as 
secretarias estaduais e municipais de Educação podem definir ações 
voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no país e a 
redução das desigualdades existentes, promovendo, por exemplo, a 
correção  de  distorções  e  debilidades  identificadas  e  direcionando 
seus recursos técnicos e financeiros para áreas identificadas como 
prioritárias. As médias de desempenho nessas avaliações também 
subsidiam  o  cálculo  do  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação 
Básica  (Ideb),  ao  lado  das  taxas  de  aprovação  nessas  esferas 
(BRASIL,MEC, 2011).

O desempenho dos alunos avaliados pela Prova Brasil e pelo Saeb, 

junto com taxas de aprovação,  é base de cálculo para o indicador do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),5 que foi  criado em 2007 e mede a 

qualidade das escolas e das redes de ensino, e como este programa usa em sua 

base de cálculo taxas de aprovação, então “para que o Ideb de uma escola ou rede 

cresça, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula”.

O Ideb é  apresentado em uma escala  de  0 a  10,  tanto  para  as 

escolas  quanto  para  as  secretarias,  municipais  e  estaduais.  Segundo o  MEC,  o 

índice é medido de forma bianual, e foi proposto o objetivo de alcançar até 2022 a 

nota 6, que é a nota alcançada em países desenvolvidos.

4Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/index.phoption=com_content&view=article&id=210&Itemi

d=325> Acesso em: set 2011.
5 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=180&Itemid=336> Acesso em: set 2011.
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Segundo  Araújo  e  Fernandes  (2009),  o  Ideb  além  de  indicar  o 

desempenho dos alunos,  afere a qualidade da educação básica brasileira afim de 

subsidiar  as  políticas  e  as  ações  educacionais.  Sua  concepção  de  qualidade  é 

baseada basicamente no rendimento e no desempenho.

Como já foi dito anteriormente, o Ideb sintetiza dados sobre o fluxo 

advindo do censo escolar, e dados de testes padronizados (Saeb e Prova Brasil), 

segundo Fernandes (2007), a sintetização desses dois tipos de dados, faz com que, 

por exemplo, uma escola ao tentar aumentar seu índice de proficiência aumente 

seus critérios de aprovação, e traria uma taxa maior de reprovação. Agora, se a 

escola faz o contrário, seu índice de desenvolvimento baixa, pois a aprendizagem 

vai ser reduzida. Por isso, Fernandes (2007) alega que esses dois índices não são 

independentes. Cita o exemplo que se baixar o padrão de aprovação e aumentar a 

iniciativas de melhoria no aprendizado dos alunos, tanto o percentual de aprovação 

quanto o de proficiência podem subir.

Segundo  Casassus  (2009),  nunca  houve  uma  discussão  muito 

menos um consenso sobre o que de fato é qualidade da educação, as avaliações 

são baseadas em testes de inteligência advindos do início do século XX, quando por 

ineficiência em não saber definir o que era inteligência, começou-se a aplicar testes 

para medi-la, da mesma forma que a avaliação dos sistemas de ensino mede e 

pontua a qualidade da educação.

Ao  analisar  os  Sistemas  Nacionais  de  Avaliação  dos  países  da 

América Latina, Casassus (2009) alega que eles são uns dos principais agentes dos 

sistemas de gestão do ensino e é, principalmente, por culpa deles que a educação 

não evolui e está estagnada, tais sistemas ainda só fazem  diminuir a qualidade do 

ensino.

Isso primeiro porque as provas aplicadas não são capazes de aferir 

o que o aluno sabe ou não fazer, segundo que pontuação não é qualidade. Tais 

provas não contribuem para a qualidade do ensino, uma vez que se tornam um 

objeto de pressão sobre os educadores e, ao invés de ser feita uma revisão das 

reais  necessidades a  serem melhoradas dentro  do  sistema,  elas  transformam a 

questão qualidade da educação em sinônimo de pontuação, tornando a educação 

algo superficial,  pois não estimulam a reflexão nem o raciocínio,  uma vez que o 
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aluno  deve  apenas  reconhecer  a  resposta  ou  lembrar  procedimentos,  por  fim, 

ensinar para as provas significa ensinar a reconhecer uma resposta, não ensinar a 

refletir.

Os resultados das provas indicam-nos que no extremo dos “burros” e 
das baixas pontuações se encontram os pobres, e que os ricos se 
encontram no extremo dos “inteligentes” e com pontuações altas. É 
esta a única informação válida e consistente deste tipo de provas: as 
escolas  municipais  e  os  pobres  têm  más  pontuações,  porque  se 
verifica, “cientificamente”, que é ali que estão os “burros”, que, por 
azar, são pobres. Um sistema meritocrático numa democracia formal, 
ou  seja  uma  democracia  que  não  toma  em  consideração  a 
desigualdade de condições e os contextos de pobreza, que nos diz 
que há uma razão de ser para os burros serem pobres: é porque são 
burros (CASASSUS, 2009, p.76).

Verifica-se que o motivo do baixo desempenho de alunos de escolas 

públicas é resumido ao fato de serem pobres, isso se deve a um sistema que aplica 

provas com questionários padronizados sem considerar outros determinantes para 

mensurar a qualidade da educação.

E supondo que os alunos vão bem nas provas e a pontuação das 

escolas subam, melhorando o índice de desenvolvimento da educação básica, a 

sociedade continuará do jeito que está, pois tal aprendizagem cobrada nesta provas 

aplicadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica não melhora a 

formação humana e, por consequência, a sociedade permanece do jeito que está, 

segregada e excludente.
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4 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E O DISCURSO NEOLIBERAL

Este trabalho discutiu  até  aqui,  as diferentes percepções sobre o 

conceito de qualidade em educação que se deram ao longo das últimas décadas no 

contexto educacional brasileiro e quais as iniciativas das políticas educacionais na 

incessante busca por um padrão de qualidade.

Este capítulo tem por objetivo discutir brevemente sobre o padrão de 

qualidade inerente ao discurso neoliberal,  qual a repercussão deste nas políticas 

educacionais e qual seria um padrão ideal de qualidade em educação, para a busca 

de uma sociedade sem desigualdades.

No contexto educacional brasileiro, uma educação de qualidade que 

seja responsável por uma aprendizagem efetiva é um desafio complexo, por isso, o 

debate  acerca de um ensino fundamental de qualidade deve ser feito diante da 

compreensão de vários fatores determinantes nesse cenário, este capítulo procura 

atentar-se  brevemente  para  determinantes  advindos  das  relações  estruturais 

complexas da sociedade.

A  educação  é  produto  e  produtora  das  relações  sociais, 

econômicas,  culturais,  políticas  e  pedagógicas,  sendo  assim,  a  qualidade  da 

educação tem múltiplas facetas e é relativa a concepção de mundo, sociedade e 

educação que se tem. Ao pensar em definir qualidade, é de extrema importância 

compreender que este conceito é vinculado às exigências da sociedade, uma vez 

que  é  um  conceito  histórico,  relativo  ao  tempo  e  espaço  que  está  situado 

(DOURADO; OLIVEIRA, 2009).

Toda  ideia  de  qualidade  passa  naturalmente  pela  condição  de 

quantidade  (que  refere-se  a  tamanho,  extensão,  número,  volume   etc.),  pois 

quantidade é a base concreta material constituinte da vida. Porém, qualidade não se 

resume a quantidade, porque quantidade sintetiza-se em “ter” (uma certa extensão, 

um  certo  número   etc.),  uma  vez  que  qualidade  é  necessariamente  “ser”, 

caracteriza-se por sua “dimensão de intensidade”. “Tem a ver com profundidade, 

perfeição, principalmente com participação e criação” (DEMO, 1994, p.10).

Demo  (1994)  define  o  termo  qualidade  também  quando  este  é 

referido à “coisas ou formas dadas”, o que diante das pessoas significa grau de 

perfeição de determinada coisa ou forma. No entanto, o termo qualidade é melhor 
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concebido  ao  caracterizar  a  atuação  humana,  devido  a  sua  dimensão  de 

intensidade, ele pode ser compreendido como um toque humano na quantidade.

Com efeito, somente poderia ser intenso aquilo que tem a marca do 
homem,  por  ser  questão  de  vivência,  consciência,  participação, 
cultura, e arte. Podemos resumir no desafio de construir e participar. 
Assim,  somente o  que é histórico  pode ser  qualitativo  no sentido 
dialético do saber- fazer história,  dentro da unidade de contrários. 
Ser  sujeito  histórico  não  massa  de  manobra,  objeto  de  influência 
externa, sequela natural (DEMO, 1994, p. 11).

As  perspectivas  neoliberais  intrínsecas  às  políticas  educacionais 

transformam a qualidade da educação em medição de resultados de eficiência e 

produtividade dos sistemas de ensino, focando suas ações na gestão dos sistemas, 

transformando as questões políticas da educação em questões técnicas, como no 

modelo  da  lógica  empresarial.  É  neste  contexto  que derivam-se os  sistemas de 

avaliação em larga escala.6

Este enfoque correspondia à forma pela qual, ao menos na época 
florescente do Estado de Bem-Estar, se tendia a medir a qualidade 
dos serviços públicos,  supondo que mais custo ou mais recursos, 
materiais ou humanos, por usuário era igual a maior qualidade. Mais 
tarde, o foco da atenção do conceito se deslocou dos recursos para a 
eficácia do processo: conseguir o máximo resultado com o mínimo 
custo. Esta já não é a lógica dos serviços públicos, mas da produção 
empresarial  privada.  Hoje  em  dia  se  identifica  antes  com  os 
resultados obtidos  pelos  escolares,  qualquer  que seja  a forma de 
medi-los:  taxas  de  retenção,  taxas  de  promoção,  egressos  dos 
cursos  superiores,  comparações  internacionais  do  rendimento 
escolar, etc. Esta é a lógica da competição no mercado. (ENGUITA 
1994, p. 98)

A  democracia  não  só  no  Brasil  como  em  outros  países  Latino-

Americanos não pode ser caracterizada como um orgulho para as nações, e sim 

como algo ainda não alcançado efetivamente, uma vez que o que se tem é uma 

democracia que de fato não é democrática, pois o controle social é feito por meio de 

uma  democracia  capitalista,  o  que  acaba  por  aguçar  as  políticas  de  ajuste 

neoconservador.

6 Assunto abordado no capítulo anterior.



35

É neste  quadro  que  a  racionalidade  neoconservadora  desenvolve 
todo  seu  fervor  religioso  que  a  “impulsiona  a  destruir  o  Estado 
precisamente  quando  se  está  avançando  pelo  caminho  da 
democracia,  e  a  exaltar  simultaneamente  o  mercado  como última 
garantia  da  liberdade  e  do  progresso  de  nossas  sociedades 
(BORON,1991, p.206 apud GENTILI,1994, p.121).

Apple  (1994)  se  refere  aos  objetivos  da  aliança  entre  o 

neoconservadorismo e  o  neoliberalismo em relação  ao  controle  do  Estado  e  na 

interferência de tais discursos nas políticas educacionais:

Formou-se uma nova aliança, uma aliança que tem poder cada vez 
maior na formulação de políticas sociais e educacionais. Este bloco 
de poder é constituído por uma combinação de empresários com a 
Nova Direita e com intelectuais neoconservadores. Seus interesses 
não estão em aumentar  chances das mulheres,  das pessoas não 
brancas,  dos  trabalhadores  (esses  grupos  não  são,  naturalmente, 
mutuamente  exclusivos);  seu  objetivos  é  fornecer  as  condições 
educacionais que acreditam ser necessárias tanto para aumentar a 
competitividade internacional,  o  lucro e disciplina  quanto para nos 
fazer  retornar  a  um passado  normatizado  do  lar,  da  família  e  da 
escola “ideais” (APPLE, 1993, apud APPLE, 1994, p. 183).

O  Estado  mínimo  traz  a  noção  de  liberdade  e  democracia  na 

regulação  das  instituições  públicas  por  meio  do  controle  social,  entretanto,  no 

contexto onde o pensamento neoliberal configura as políticas públicas, a educação 

institucionalizada é transformada em estratégia de mercado, e o que era pra ser um 

direito  público  e  social  com  a  liberdade  de  regulação  por  parte  de  discussões 

públicas e coletivas, se torna em um produto para consumo individual. Ou seja, o 

Estado não governa, mas o sistema capitalista sim.  Pois, tal pensamento perpassa 

uma ideia irreal de possibilidade de escolha e participação iludindo a sociedade, 

demonstrando uma democracia que de fato ainda não existe, porque a sociedade 

pode participar das decisões concernentes aos objetivos e métodos educacionais. 

Entretanto, uma vez que esta é configurada pelas estratégias de mercado, ela não 

vai  pensar  na  educação  senão  da  forma  que  a  concepção  do  pensamento 

neoliberal, uma escolha real e necessária para uma educação que contemplasse a 

busca  por  uma  sociedade  igualitária,  seria  se  contrapor  a  noção  de  educação 

definida em termos industriais (SILVA, 1994, p.18).



36

Um  dos  principais  efeitos  da  combinação  de  mercantilização  e 
Estado forte é “afastar a políticas educacionais do debate “público”. 
Isto é, a escolha é deixada por conta de pais individuais e a “mão 
invisível  das  consequências  involuntárias  fará  o  resto”.  Nesse 
processo,  a própria ideia de educação como sendo parte de uma 
esfera política pública na qual seus meios e fins são publicamente 
debatidos fica atrofiada (EDUCATIONS GROUP II, 1991, p.268 apud: 
APPLE, 1994, p.186).

A  retórica  neoliberal  traz  para  o  campo  educacional  uma  ótica 

técnica, econômica e administrativa gerencial,  transformando a educação em um 

produto  de  consumo  individual.  Tal  concepção  é  conhecida  como  Gestão  de 

Qualidade Total na Educação:

A  chamada  Gestão  de  Qualidade  Total  em  educação  é  uma 
demonstração de que a estratégia neoliberal não se contentará em 
orientar  a  educação  institucionalizada  para  as  necessidades  da 
indústria nem em organizar a educação em forma de mercado, mas 
que  tentará  organizar  o  próprio  interior  da  educação,  isto  é  as 
escolas e as salas de aula, de acordo com esquemas de organização 
do processo de trabalho (SILVA, 1994, p.20).

Segundo Silva (1994), no discurso liberal a educação se situa em 

um ponto  estratégico  no  projeto  neoliberal.  Pois  dentro  de  tal  projeto,  ela  é  um 

instrumento a servir as exigências inerentes às propostas empresariais e industriais, 

tendo  o  objetivo  da  preparação  para  o  trabalho,  educando  o  sujeito  para  a 

competitividade do mercado. A educação se torna ainda um veículo de transmissão 

de valores advindos da ótica capitalista que busca assim sua hegemonia. 

Para esse autor,  o neoliberalismo no Brasil  aloca em seu projeto 

estratégias destinadas à educação que partem de um propósito internacional ainda 

mais  abrangente,  que  está  diretamente  ligado  a  nova  era  da  globalização  e 

internacionalização,  ele  ainda  afirma  que  o  projeto  nacional  de  difusão  do 

neoliberalismo espelha-se no processo que se deu em países centrais, tais como os 

Estados Unidos da América e a Inglaterra.  E é nesse projeto que são atribuídos 

novos significados a educação em termos estratégicos de mercado.

Portanto, o pensamento neoliberal em seu processo mais amplo, por 

meio de seu discurso, configura o modo como pensamos a sociedade, o que acaba 
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por nos transformar em sujeitos sociais disseminadores e reprodutores da sociedade 

capitalista.  Se tratando do âmbito  educacional,  tal  modo de pensar  a  sociedade 

interfere  tanto  no  contexto  escolar  amplo,  quanto  no  sentido  mais  restrito.  As 

estratégias das políticas educacionais  em sua maioria  são voltadas à gestão do 

sistema, e o pensamento neoliberal opera em âmbito educacional por meio de um 

tecnicismo que transforma problemas advindos de questões políticas e sociais em 

problemas  que  na  ótica  capitalista  tecnicista  teriam  sido  emergidos  de  falhas 

técnicas de uma má gestão, que gerencia e administra mal os recursos humanos e 

materiais.

Assim,  a  situação  desesperadora  enfrentada  cotidianamente  em 
nossas  escolas  por  professores/as  e  estudantes  é  vista  como 
resultado de uma má gestão e de desperdício de recursos por parte 
de poderes públicos, como falta de produtividade e esforço por parte 
de  professores/as  e  administradores  educacionais,  como 
consequências de métodos “atrasados” e ineficientes de ensinos e 
de currículos inadequados e anacrônicos (SILVA, 1994, p.18 a 19).

Tal discurso não considera então, os problemas educacionais como 

questões políticas advindas de um sistema capitalista que acaba por segregar a 

sociedade, onde são mal distribuídos não só os recursos materiais como também o 

poder. Portanto, as escolas publicas não passam por dificuldades somente por falta 

de uma boa administração, e sim por falta de recursos que não são disponibilizados 

a elas pura e simplesmente por estas atenderem sujeitos que não estão dentro de 

uma classe dominante, ou seja, são de uma classe submetida às relações atuais de 

poder. O que acaba por acontecer são soluções técnicas para problemas técnicos. 

Ao  tentar  tornar  esta  gestão  eficiente  por  meio  de  ações  administrativas 

competitivas,  se  faz  então  da  educação  um produto  que  através  de  tais  ações 

atingiria uma melhor qualidade.

Para tanto, acredita-se que somente as soluções gerenciais privadas 

serão capazes de solucionar os problemas da educação e transformá-la em uma 

educação de qualidade,  pois  o  “público”,  não tem valor  algum dentro do projeto 

neoliberalista aliado ao neoconservador. Apple (1994) se refere a esta aliança nos 

Estados Unidos,  porém,  alerta  sobre a possível  comparação com outros  países, 

inclusive os da América Latina.
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[...]  a  direta  política  nos  Estados  Unidos  tem  sido  bastante  bem 
sucedida em mobilizar o apoio contra o sistema educacional e seus 
empregados, muitas vezes exportando a crise na economia para as 
escolas. Assim, uma de suas principais realizações tem sido transferir 
a  culpa  pelo  desemprego  e  pelo  subemprego,  pela  perda  de 
competitividade  econômica  e  pelo  suposto  abandono  de  valores  e 
padrões  “tradicionais”  na  família,  na  educação  e  nos  locais 
remunerados e não-remunerados de trabalho, localizando-a não nos 
efeitos  e  políticas  econômicas,  culturais  e  sociais  dos  grupos 
dominantes  mas  na  escola  e  em  outras  instituições  públicas.  O 
“público” agora é o centro de todo mal, o “privado” é o centro de tudo 
que é bom (APPLE,1985 apud APPLE,1994, p.185).

O  pensamento  neoliberal  interfere  na  educação  por  meio  do 

contexto  extraescolar,  orientando-a  para  o  atendimento  das  demandas  das 

indústrias,  no  entanto,  ela  vai  além,  ao  reorganizar  o  contexto   intra-escolar  da 

mesma forma que organiza o mercado, “de acordo com esquemas de organização 

do processo de trabalho” (SILVA, 1994, p.20).

Para Silva (1994), na visão neoliberal, o ponto crucial para assegurar 

o desenvolvimento e o progresso econômico é manter uma educação que restringe 

sua ações a suprir  as demandas das empresas e do comércio que precisam de 

sujeitos  competitivos  que  gerem  mais  lucro  e  assim  acúmulo  de  capital,  uma 

educação fora do plano neoliberal teria atendido as reais necessidades dos sujeitos, 

principalmente daqueles já excluídos por culpa das desigualdades existentes Não é 

negar a preparação para o mercado de trabalho, mas não colocá-la como plano 

principal,  porque  nos  centro  das  questões  educacionais  devem  estar  as 

necessidades das pessoas e dos grupos envolvidos.

Para propor uma educação sem desigualdades e com um padrão de 

qualidade razoável,  seria  necessário rever  as crenças e valores capitalistas,  que 

produzem classificação e exclusão dentro do sistema de ensino, para isso se faz 

necessário  uma  revisão  de  conteúdos,  metodologias  e  objetivos  por  parte  de 

professores e escolas. Pois por traz do currículo prescrito e praticado ainda existe 

um currículo oculto que segrega a sociedade, por isso também se faz necessária a 

revisão deste (ARAÚJO;  FERNANDES, 2009 p. 125).

Para  a  classe  dominante,  o  ensino  era  bom  antes  porque  era 

destinado a alguns, pois qualquer nível de escolaridade era melhor que nenhum, no 
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entanto,  quando  há  expansão  do  acesso  a  educação  e  o  excluídos  têm  a 

oportunidade de adentrar as escolas, o que era bom se torna ruim, e as elites antes 

detentoras  da  posse  da  escolarização  busca  a  distinção  por  meio  de  escolas 

privadas, por exemplo, onde são disponibilizados mais recursos materiais, recursos 

humanos e ainda capital cultural, fazendo com que os filhos de burgueses aprendam 

mais  e  tenha mais  tempo de escolaridade,  para  que assim possam manter  sua 

posição social, tornando os alunos da escola pública mais uma vez excluídos.

Essas reformas que acabaram não deixaram de provocar reações 
defensivas  por  parte  dos  setores  sociais  privilegiados  que 
consideravam o ensino (o acesso exclusivo a certos níveis ou tipos 
de  ensino)  como condição  para  o  obtenção,  a  manutenção  ou  a 
melhoria de seus privilégios comparativos ou, quando menos, para 
sua legitimação diante deles próprios e do conjunto da sociedade. 
Esses grupos contra-atacam reintroduzindo por diferentes caminhos 
diferenciações  de  diversos  tipos  dentro  e  à  margem  da  escola 
compreensiva  ou  a  término  da  mesma.  respostas  internas  ou  à 
margem foram, e ainda são, a agrupação dos alunos por “níveis”, os 
regimes  de  matérias  optativas  que  permitem  a  configuração  de 
currículos  alternativos  tendo  em vista  os  estudos superiores  ou o 
trabalho manual, o novo auge do ensino privado e diferenciação das 
escolas de acordo como seu público e independentemente do fato de 
serem privadas ou públicas (ENGUITA 1994 p. 105 a 106).

As reações das camadas dominantes e a expansão do ensino trouxe 

como consequência resultados diferentes no que diz respeito ao destinos dos filhos 

dos burgueses e os alunos das escolas públicas, sem generalizar mas se referindo a 

maioria,  no  que  diz  respeito  ao  grau  de  escolaridade,  e  a  função  exercida  no 

mercado de trabalho.

Todas  essas  reações  podem  ser  abarcadas  sob  a  epígrafe  da 
qualidade: secundária superior frente à secundária de primeiro ciclo, 
superior frente a secundária, escola privada frente à escola pública, 
ensino acadêmico frente ao ensino profissional  ou geral,  carreiras 
seletivas frente a carreiras de livre acesso, escolas de elite frente as 
escolas de massa. (ENGUITA, 1994, P.106).

Tais  afirmações  traz  o  entendimento  sobre  a  realidade  de  vários 

jovens  que  passaram pelo  ensino  fundamental  da  escola  pública  e  qual  será  o 

destino dos atuais alunos desta etapa obrigatória do ensino público brasileiro, ou 
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seja,  atualmente  almeja-se   uma educação de qualidade para  a  maioria  (escola 

pública),  e  uma  educação  com  mais  qualidade  ainda  só  para  alguns  (escolas 

privadas), pois assim se mantém a segregação na sociedade. 

E baseando-se na competitividade individual imposta pelo discurso 

neoliberal, a educação não oferece somente uma formação boa ou ruim, ela traz 

também uma posição na sociedade e no mercado de trabalho. Ou seja, o simples 

fato da procura por uma instituição privada, se resume em uma busca por um ensino 

de qualidade, independente do tipo de qualidade, procura-se algo diferenciado do 

que é oferecido as massas (ENGUITA 1994, p. 108).

Portanto,  uma política que rejeite o ideário neoliberal  deve mover 

suas ações a fim de melhorar a qualidade da educação, objetivando configurá-la 

com princípios de igualdade, equidade e homogeneidade. O desafio da igualdade, 

os poderes públicos acreditam já terem solucionado, quando foi expandido acesso 

ao  ensino  fundamental,  expandindo  consequentemente  as  etapas  posteriores. 

Casassus (2002) acredita que estes termos podem ter sentidos ambíguos dentro do 

discurso atual das políticas públicas, por isso ele os esclarece:

Os termos igualdade/desigualdade pertencem ao âmbito jurídico, e 
fazem referência ao direito. Portanto, quando se fala de igualdade, 
deveria entender-se “o princípio que reconhece a todos a todos os 
cidadãos  o mesmo direito” à educação. 
Por  sua  vez,  o  termo equidade  localiza-se  no  plano  da  ética  faz 
referência a “justiça natural, por oposição à lei positiva. É guiar-se 
pelo  sentimento  do  dever  ou  da  consciência  mais  do  que  pelas 
prescrições da lei.. que leva a dar a cada um o que ele merece”. As 
oportunidades  são  regidas  pela  equidade.  Por  último 
homogeneidade/diversidade  refere-se  à  “variedade,  semelhança,  e 
diferença”  que  pode  ter  uma  origem  cultural  (CASASSUS,  2002, 
p.46).

Segundo este autor, políticas educacionais que tenham por objetivo 

igualdade, atentam-se em oferecer igualdade não só no acesso, mas também nos 

resultados, não os resultados a serem obtidos nas provas de larga escala, mas o 

resultado considerado como uma aprendizagem efetiva. E ao buscar equidade no 

ensino, procura meios para oferecer o que cada aluno necessita de acordo com seu 

contexto sociocultural, para que todos tenham uma aprendizagem efetiva, assim se 

terá a homogeneidade.
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Para Paro (2007, p.15), é preocupante não ter um conceito real e 

coerente  de  qualidade  da  educação.  Diante  da  importância  desta  e  da  enorme 

demanda atendida pelas políticas educacionais, o autor argumenta que para ter um 

conceito de qualidade  na educação é necessário que se saiba os objetivos e fins 

que se têm para ela.

Para este autor,  na sociedade em que vivemos hoje,  onde quem 

governa não é o Estado a favor da sociedade civil, e sim o discurso neoliberal a 

favor do acúmulo de capital. Uma educação de qualidade atenta às transformações 

sociais seria uma educação para a democracia,  democracia de fato,  não a falsa 

democracia que temos hoje.

Para tanto, primeiramente deve se entender a educação como um 

veículo transmissor de conceitos histórico-culturais, produzidos historicamente pela 

humanidade.  Por  isso,  a  escola  fundamental  deve  ter  como  base  a  formação 

individual  e  a  formação  social.  Sendo  a  primeira  encarregada  de  disponibilizar 

conhecimentos  necessários  para  que  o  sujeito  possa  se  auto-desenvolver, 

subsidiando seu “bem-estar” pessoal e ainda exercer seu direito como cidadão, de 

apropriar-se  tanto  dos  bens  culturais  quanto  sociais.  A  segunda,  em síntese,  é 

formar  o  cidadão  para  que  este  possa  contribuir  para  a  construção  de  uma 

sociedade, onde será capaz de se “viver bem”, essa é a liberdade social, onde pode-

se construir uma sociedade que atenda aos interesses de todos e não só de alguns 

(PARO, 2007. p.16).

Se  entendermos  a  democracia  nesse  sentido  mais  elevado  de 
mediação  para  a  construção  e  exercício  da  liberdade  social, 
englobando  todos  os  meios  e  esforços  que  se  utilizam  para 
concretizar o entendimento pacífico e livre entre grupos e pessoas, 
com base em valores construídos historicamente, podemos dizer que 
essa  dimensão  social  dos  objetivos  da  escola  se  sintetiza  na 
educação para a democracia (PARO, 1999, p. 105-106, apud PARO, 
2007, p.16).

Paro  (2007,  p.  18)  afirma  que  diante  das  adversidades  que  a 

sociedade  brasileira  enfrenta  atualmente,  tais  como  “injustiça  social,  violência, 

criminalidade corrupção, desemprego, falta de consciência ecológica, violação de 

direitos,  deterioração  de  serviços  públicos,  dilapidação  do  patrimônio  social, 

privatização dos bens públicos e do Estado etc.”  A escola deixa de exercer sua 

função social em não promover a educação para a democracia, pois é através da 
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democracia que as soluções são encontradas de forma política, ou seja, quando os 

cidadãos conscientes da realidade se unem para promover ações, por conseguinte a 

democracia é cada vez mais fortalecida. 

A escola, enquanto instituição pública, deveria ser por excelência um 

local  incentivador  do  diálogo  e  do  desenvolvimento  de  uma  consciência  crítica 

reflexiva,  no  entanto,  o  autor  alega  que  tal  instituição  ao  oferecer  o  ensino 

fundamental,  nega  a  apreensão  de  saberes  necessários  ao  desenvolvimento  da 

democracia, quando não proporciona valores e conhecimentos capazes de capacitar 

um cidadão participante  da  construção de uma sociedade melhor  (PARO, 2007, 

p.18).

Dourado e Oliveira, em discussão relativa à qualidade da educação, 

utilizou como norte, a função social da educação sistematizada, responsável pela 

produção e disseminação do saber historicamente construído pela sociedade, por 

isso afirma que a discussão acerca da qualidade da educação é complexa, dinâmica 

e condicionada por valores como:

a)  validade  -  entre  os  objetivos  educacionais  e  os  resultados 
escolares, não se reduzindo a médias ou similares; b) credibilidade - 
tendo em vista elementos que possam ser confiáveis em termos do 
universo  escolar;  c)  incorruptibilidade -  ou  melhor,  fatores  que 
tenham menor margem de distorção; d)  comparabilidade - ou seja, 
aspectos que permitam avaliar as condições da escola ao longo do 
tempo (DARLING-HAM MOND e ASCHER 1991 apud DOURADO; 
OLIVEIRA p.6).

Tais autores afirmam que para uma educação de qualidade se faz 

necessário estabelecer políticas públicas para resolver problemas sociais como “a 

fome, o uso de drogas,  a violência,  sexualidade, raça e etnia,  acesso à cultura, 

saúde etc”; movendo ações que orientem as escolas a lidar com o contexto social-

cultural  heterogêneo da população atendida, contemplando a identidade individual 

de cada aluno, aspectos importantes e contribuintes para o sucesso no processo de 

ensino aprendizagem. Simultaneamente, deve-se desenvolver políticas públicas com 

atenção  à  transformação  da  sociedade  de  modo  a  superar  a  desigualdade 

socioeconômica e cultural existentes  no contexto atual brasileiro. Portanto, seriam 

políticas  que  visassem  a  inclusão  de  modo  a  resgatar  os  atuais  excluídos  da 

sociedade,  pois  uma educação de qualidade é uma educação com processo de 

ensino  e  aprendizagem efetivo  para  todos,  educação  esta  que  tem fundamento 
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social  com  princípios  que  promovem  uma  formação  sólida,  atualizando  os 

conhecimentos histórico-culturais,  formando cidadãos éticos, críticos e  solidários 

(DOURADO;  OLIVEIRA, 2009).

Sendo  a  educação  um bem  social,  deve-se  haver  um consenso 

entre os setores excluídos da sociedade no embate de uma luta em prol do direito a 

um ensino  fundamental  com padrões  mínimos  de  qualidade,  previsto  na  Lei  de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

qualidade esta que não será para a reprodução do discurso neoliberal, mas sim para 

a democracia e, por conseguinte a efetivação da cidadania e uma sociedade com 

menos desigualdades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da década de 1930 há uma significativa expansão do acesso 

ao  ensino  fundamental,  começando  pela  Constituição  de  1934,  onde  o  ensino 

primário passou a ser direito e dever de todos, sendo público e obrigatório. Depois 

na década de 1970 com a extinção do exame de admissão para o ginásio,  que 

ocorreu  a  partir  da  lei  5692/71,  que  juntou  o  antigo  ginásio  ao  ensino  primário, 

ampliando a escolarização obrigatória para oito anos.

O que expandiu ainda mais o acesso à escolarização, no entanto, 

em uma realidade educacional que já apresentava dificuldade em oferecer o ensino 

primário (FRANCO, ALVES,  BONAMINO, 2007).

Diante de tal democratização do ensino, no que se refere ao acesso 

as novas camadas antes excluídas que adentraram as escolas não tiveram muito 

êxito, o que resultou em reprovação seguida de evasão, para tanto foram tomadas 

medidas  técnicas  de  gestão,  tais  como  programas  de  aceleração,  proibição  de 

reprovação, entre outras.

Pois, toda essa expansão ocorreu em um cenário de otimização de 

recursos, onde o sistema não se adequou a nova clientela atendida e, com a noção 

que um sistema de ensino de qualidade é aquele que tem vagas para todos, e todos 

permanecem e progridem dentro dele.

Portanto,  com  essa  evolução,  alunos  de  escolas  públicas  têm 

acesso ao ensino, progridem mais e concluem mais, contudo, ainda permanecem 

excluídos, porque ainda fazem parte da mesma camada da sociedade, uma vez que 

com tal expansão do ensino as camadas populares, as elites se manisfestam, pois o 

ensino  era  bom antes  por  que  era  para  uma  especifica  camada  da  sociedade, 

quando é expandido, as elites buscam distinção, procurando as escolas privadas, 

por exemplo, onde são disponibilizados mais recursos. Consequentemente a elite 

aprende mais  e  tem mais  tempo de escolaridade e  mantêm sua posição social, 

tornando os alunos da escola pública mais uma vez excluídos. 

Após  a  ênfase  dada  à  expansão  do  sistema  de  ensino  e  a 

regularização do fluxo, ocorre no inicio dos 80 a preocupação dos poderes públicos 



45

acerca da qualidade do ensino, o que levou a  uma nova forma de regulação dos 

sistemas de ensino, que se baseavam na nova disciplina, a gestão educacional. Por 

isso, no fim dos anos 80 surgiu o Sistema de Avaliação da Educação Básica, a fim 

de monitorar a qualidade e equidade da educação e ainda subsidiar a reformulação 

das políticas educacionais, todos os alunos e escolas são avaliados, este sistema é 

composto pela Prova Brasil e pelo Saeb, que são programas de avaliação em larga 

escala para diagnóstico.  É clara a ênfase que estas provas dão aos resultados, 

devido seu caráter terminativo, já que avaliam 4ª e 8ª séries do ensino fundamental 

(atualmente 5° e 9° anos).

O desempenho dos alunos avaliados pela Prova Brasil e pelo Saeb, 

junto com as taxas de aprovação, é base de cálculo para o indicador do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade das escolas e 

das redes de ensino a fim de subsidiar as políticas e as ações educacionais. Sua 

concepção de qualidade é baseada, basicamente, no rendimento e no desempenho. 

No entanto, pontuação não é qualidade, e sim uma pressão sobre os 

sistemas  de  ensino,  gestores  e  professores  que  acabam por  se  prenderem aos 

conteúdos solicitados nas provas e ensinando apenas o reconhecimento de uma 

resposta correta, deixando de lado o estímulo ao raciocínio e a reflexão, por isso 

mesmo supondo que os alunos vão bem nas provas. Isso não irá significar uma 

educação de qualidade que busque transformação do ser humano e da sociedade a 

fim de estabelecer menos desigualdade, pois os conteúdos cobrados nesta provas 

são  advindos  de  ensino  pautado  em  pressupostos  de  uma  educação  para  a 

manutenção do sistema capitalista.

Pois, o discurso neoliberal vê na educação um caminho para sua 

hegemonia,  almeja  a  formação  de  pessoas  competitivas,  disciplinadas  para  o 

ambiente  de trabalho,  na medida que segrega a sociedade,  fazendo com que a 

renda do país seja concentrada,  causando uma enorme disparidade de recursos 

entre  a  burguesia  e  a  classes  desfavorecidas,  o  que  só  faz  aumentar  a 

desigualdade, transformando a educação em um mero resultado a ser obtido nas 

provas de larga escala.

A falsa democracia dá espaço para que o controle do social fique 

nas  mãos  do  neoconservadorismo  e  do  neoliberalismo,  que  afirmam  em  seu 

discurso que a “liberdade” e o progresso da nação se darão a partir das estratégias 

de mercado. Portanto, uma educação de qualidade que recuse  esse discurso é uma 
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educação  para  a  democracia,  pois  é  através  de  discussões  coletivas  que  são 

encontradas soluções para problemas sociais como a desigualdade.

Para  tanto,  se  faz  necessário  uma  formação  que  contemple  a 

formação do sujeito reflexivo, solidário e ético, valores e conhecimentos capazes de 

capacitar um cidadão participante da construção de uma sociedade melhor.
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