
 

 

 

VÂNIA GRACIANO SOARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISANDO O IMPACTO DAS AVALIAÇÕES DE SISTEMA 
NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS E DOS 

PROFESSORES:  
UM ESTUDO NO CONTEXTO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ – 

NORTE DO PARANÁ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Londrina  

2011



 

 

VÂNIA GRACIANO SOARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISANDO O IMPACTO DAS AVALIAÇÕES DE SISTEMA 
NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS E DOS 

PROFESSORES:  
UM ESTUDO NO CONTEXTO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ – 

NORTE DO PARANÁ 
  
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Pedagogia, da Universidade  Estadual de 
Londrina, orientado pela Profª. Drª. Zuleika 
Aparecida Claro Piassa . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina  
2011 



 

 

VÂNIA GRACIANO SOARES 
 
 
 
 
 

ANALISANDO O IMPACTO DAS AVALIAÇÕES DE SISTEMA 
NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS E DOS 

PROFESSORES:  
UM ESTUDO NO CONTEXTO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ – 

NORTE DO PARANÁ 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Pedagogia, da Universidade  Estadual de 
Londrina. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Zuleika Aparecida Claro Piassa 

 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Vilze Vidotte Costa 

 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Maria Ruth Sartori da Silva 

 
 
 

Londrina, _____de ___________de 2011. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu esposo 

Aguinaldo,  pois sem ele não teria 

chegado até aqui, que esteve ao meu 

lado todos os momentos me dando 

força para que não desistisse. Aos 

meus pais que foram pessoas 

especiais em minha vida,ao meu 

irmão Valdecir (in memorian) que 

com certeza estaria torcendo por 

mim e se alegrando com a minha 

vitória. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Obrigado meu Deus pelo presente da vida, e também pela benção 

de estar concluindo o curso de pedagogia. Obrigado por cada uma das pessoas que 

o Senhor colocou no meu caminho neste percurso, pessoas que com suas 

qualidades e com seus defeitos de alguma forma contribuíram para o meu 

crescimento e sucesso nesta jornada. 

 Em especial aos meus irmãos: Vanderlei que me ajudou se não 

fosse ele hoje não estaria concluindo este curso, Valéria grande ajuda nos trabalhos 

acadêmicos, Darci nas alegrias, Mozart pela força em todos os momentos, Vanilde 

mesmo estando longe ao mesmo tempo está presente em minha jornada. Seu José 

e Conceição (sogro e sogra) grande auxílio no dia-dia. As minhas amigas do curso 

que levarei como eternas amigas em minha vida, pois mais que amigas foram muitas 

vezes como irmãs para mim: obrigada: Daniela, Bruna e Daiane companheiras de 

todas as horas e de grande auxilio nos trabalhos acadêmicos que juntas fizemos. 

Eliane apoio essencial no inicio da jornada. Adilza, pela alegria mesmo nos 

momentos difíceis. Michele grande companheira e motivadora em todos os 

momentos. Margarete e Andréia importante auxílio na produção de trabalho coletivo. 

Janilda, mão sempre estendida para ajudar a todos no que estiver em seu alcance. 

Graziele, pela compreensão em momentos difícieis, e a cada uma das amigas de 

sala que tanto me honraram com sua presença e companhia muito obrigada. 

A toda equipe de estágio, de quem sempre levarei suas amizades, e 

conhecimentos que puderam me proporcionar no campo de estágio, sendo a Vilze, 

Carlos Toscano.  

Professora Paula muito obrigada pela dedicação nas aulas de 

dependência, pois mesmo com apenas duas alunas sua dedicação foi exemplar.    

E um agradecimento especial a professora Zuleika que muito me 

ajudou: Zuleika, obrigada pelos conhecimentos acadêmicos e pessoais que nos 

foram transmitidos por você, pois serão de suma importância em minha vida pessoal 

e profissional assim como acredito que também na vida dos demais alunos nos dias 

que seguirão... 

Professor Edmilson importante apoio e suporte no Projeto de Extensão e aos demais 

professores que fizeram parte da minha vida acadêmica agradeço a todos. 



 

 

Soares, Vânia Graciano. Analisando o Impacto Das Avaliações de Sistema na 
Prática Pedagógica das Escolas e dos Professores. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de Londrina, 2011.  
 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as repercussões das políticas de 
avaliação na educação básica e suas repercussões na prática pedagógica das 
escolas municipais de IBIPORÃ - Norte do Paraná. Como metodologia empregou-se 
uma pesquisa qualitativa básica e exploratória em que o instrumento de coleta de 
dados foi um questionário com questões semi-abertas aplicados a professores da 
referida lei que tiveram seus alunos avaliados pelo SAEB. A pesquisa apoiou-se nos 
argumentos teóricos dos seguintes autores: Luckesi (2005), INP/MEC (2011), Piassa 
(2006). O trabalho permitiu concluir que os resultados da avaliação influenciam 
mudanças na prática pedagógica das escolas. As mudanças apontadas pelos 
participantes abrangem diversos aspectos categorizados como: unidade de ação na 
escola, maior acompanhamento da equipe pedagógica administrativa, ampliação 
dos exames na escola, com responsabilidade de todos, reorganização do 
planejamento. Esses aspectos podem contribuir para que a educação básica 
conquiste uma maior qualidade para todos.                                    
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1. Introdução 

 
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as 

repercussões da avaliação de sistema na prática pedagógica dos professores e das 

escolas da Rede Municipal de Ensino de IBIPORÃ. O texto aborda inicialmente as 

políticas educacionais ao longo das décadas de 30 até a década de 90 e 

problematiza a questão das políticas de avaliação da educação básica, analisando 

as repercussões da Provinha Brasil com base nos dados coletados. 

O problema de nossa pesquisa é: os resultados das avaliações de 

sistema influenciam as práticas pedagógicas das escolas e as práticas docentes? 

Como? 

Uma vez traçado o problema e os objetivos, optamos por uma 

pesquisa qualitativa básica e exploratória em que foi empregado como instrumento 

de coleta de dados um questionário com questões semi-abertas. A população da 

pesquisa foram professores da Rede Municipal de Educação de IBIPORÃ cujos 

alunos realizaram a Provinha Brasil ou a Prova Brasil. 

O trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro, 

denominado a reforma educacional da década de 90, abordamos a avaliação como 

estratégia. 

No segundo, denominado a reforma e a educação que foi marcada 

pelas reformas neoliberais. 

Por fim, no terceiro apresentamos os resultados da coleta de dados. 

O trabalho permitiu concluir que os resultados da avaliação de 

sistema influenciam a escola e os professores. As mudanças apontadas pelos 

participantes abrangeram diversos aspectos categorizados como: unidade de ação 

na escola, maior acompanhamento da equipe pedagógica administrativa, ampliação 

dos exames na escola, com responsabilidade de todos, reorganização do 

planejamento. Esses aspectos podem contribuir para que a educação básica 

conquiste uma maior qualidade para todos.          

 

           
 

      

                                          
 



 

 

8 

2. CAPÍTULO 1: A REFORMA EDUCACIONAL DA DÉCADA DE 90: A 
AVALIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 

 
Este capítulo tem como objetivo discutir as reformas 

educacionais que foram implementadas no Brasil na década de 90 do século 

passado que constituíram um marco para a educação brasileira. Neste contexto 

pretendemos destacar o papel que a avaliação assumiu em meio a tantas outras 

ações que compuseram a reforma. 

Para tanto, vamos nos pautar nos escritos de Luckesi (2005), 

INP/MEC (2011), Piassa (2006). 

 

2.1 A Reforma educacional e seus precedentes: da década de 30 até a 

década de 80 

 

A década de 90 foi um espaço temporal fundamental para a 

determinação da política educacional brasileira. O Brasil vinha de uma recente 

abertura política, de uma assembléia nacional constituinte que dava novos rumos 

aos vários setores do Estado e da nação. Juntamente vivia uma crise econômica 

bastante complicada com uma inflação galopante, com um Estado oneroso e um 

processo recessivo que se agravava. Neste contexto inicia-se o processo de 

reforma. 

Para entendermos o contexto da década de 90 do século XX, vamos 

fazer uma breve retomada da história das políticas educacionais desde a década de 

30. Este período foi escolhido por ser este o marco das transformações da educação 

brasileira, é quando se começa a pensar em democratizar a educação escolar a toda 

a população como forma de promover o desenvolvimento (GHIRALDELLI JR., 1998). 

De 1920 até1930 em meio aos muitos eventos que ocorreram no 

Brasil e no mundo tais como a Semana de Arte Moderna, a primeira e segunda 

guerra mundial, os golpes de Estado que se sucederam em meio a este conturbado 

contexto sociais e político. 

 Surge um novo movimento na área educacional, liderado por jovens 

políticos que começaram a discutir assuntos tais como o analfabetismo, a 

democratização da escola, a escolarização do povo, as necessidades do país, entre 

outros assuntos. Este movimento culminou com o Manifesto dos Pioneiros de 1932. 

(GHIRALDELLI JR, 1998). 



 

 

9 

Surgiu, então, um movimento chamado Escola Nova que pregava  

acima de tudo que a educação deveria ser um direito de todos e pautada nos 

princípios de gratuidade, laicidade  e promovida pelo poder público, ou seja, deveria 

promover sua realização pessoal e dar-lhe consciência de cidadania. A educação 

deveria ser promovida pelo Estado com o fim de fortalecê-lo, desvinculada de 

qualquer forma de religião. 

Neste período a União é que legislava sobre as diretrizes e base 

para a educação nacional; determinava também a educação como um direito de 

todos e os estados deveriam difundir a educação pública em todos os graus. O 

ensino religioso deveria integrar de maneira facultativa o currículo das escolas 

oficiais. A união e os municípios deveriam empregar 10% da renda resultante de 

impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino e os estados e distrito federal 

com 20%.  

Todo esse movimento em favor da publicização da educação 

mobilizou os conservadores que possuíam como maior representação a igreja 

católica. Liderados por D. Sebastião Lemi, os engajados lutaram para manter a 

hegemonia da religião católica, ministrando-a nas escolas públicas. Para a 

igreja, era de sua responsabilidade educar moralmente o povo brasileiro. Muitas 

destas leis e conceitos duraram até 1937, quando então a constituição anterior 

foi anulada e promulgada outra, dentro do projeto nacionalista e ditador de 

Getúlio Vargas. Tal constituição tratou com menor ênfase a educação, mais 

deixou bem claro o caráter dualista da educação e seu papel ideológico no 

sentido de conter a subversão popular. Entre outras mudanças, determinou, de 

acordo com a interpretação de Santos (1999): 

 
1- Enfatizou a disciplina moral e a Educação Física, num caráter de 
adestramento, para desenvolver a economia de caráter taylorista e 
para seus deveres com a defesa da nação, uma vez que a Segunda 
Guerra Mundial já se aproximava; 
2- Determinou como conteúdo curricular o ensino cívico que 
destacava o Presidente da República e sua família; 
3- Centralizou extremamente as decisões do ensino; 
4- Concedeu privilégios à rede privada de ensino e colocou o Estado 
como suplementar das deficiências regionais e locais; 
5- Criou o ensino profissional para atender as classes menos 
privilegiadas e manteve o ensino de caráter propedêutico para os 
ricos. 
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Em 1945 Vargas deixa o poder e o Brasil volta a ter um regime 

democrático, liderado, porém por elites conservadoras. Em 1946, outra Constituição 

foi promulgada e determinava que a União devesse fixar diretriz e bases para a 

educação nacional; definiu a educação como um direito de todos; admitiu a 

existência de uma rede pública e outra privada de educação, desde que esta 

obedecesse à legislação nacional; repetiu a porcentagem fixada em 1934 de 10% 

para a União e 20% para os Estados e distrito Federal; instituiu a assistência aos 

alunos carentes dentre outras determinações (SANTOS 1999). 

Atendendo ao disposto na Constituição, foi promulgada a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4024/61. Venceram as forças 

privatistas e conservadoras. A esfera pública perdeu em termos de financiamento, 

uma vez que a rede privada pôde, por esta lei, contar com irrestritos recursos 

públicos. Houve ainda muita luta e resistência organizada por parte de políticos e 

intelectuais da época, mas a luta foi em vão. 

Em 1964 ocorreu o “golpe militar” empreendido pelos militares, 

instaurando-se assim uma nova ditadura marcada pela censura, pela dissolução dos 

partidos políticos, dos sindicatos e das associações estudantis, pela legalização da 

tortura, etc. 

Na educação os militares procuraram atender à demanda do meio 

industrial que necessitava de mão-de-obra especializada, formada em curto espaço 

de tempo e com baixos investimentos. 

Assim promoveram uma série de reformas que tiveram como base 

os acordos do MEC com a AID (AGency for International Development), os 

chamados acordos MEC_USAID. 

A reforma empreendida pelos militares tinha como base a teoria do 

“Capital Humano” de Theodore Shultz, pela qual maior investimento em educação 

representaria maior retorno financeiro. Começava assim um dos maiores atrasos na 

educação brasileira, onde o objetivo não era o crescimento no desenvolvimento de 

novas tecnologias ou criar uma consciência de cidadania no povo brasileiro, mas tão 

somente formar mão-de-obra para as indústrias, aumentando consequentemente o 

lucro das indústrias, em detrimento do desenvolvimento cognitivo da população.  

A primeira grande reforma, foi no Ensino Superior pela lei 5540/68. 

Por ela extinguia-se a cátedra e criava- se os departamentos, o vestibular passou a 

ser classificatório, instituiu-se o sistema de créditos e matrículas por disciplina e 
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reconheceu a forma universitária de formação como sendo a mais adequada para o 

nível superior. 

Na sequência, a segunda parte da reforma foi em relação aos 

primeiros e segundo graus. Para isso foi promulgada a lei 5692/71 que representava 

concretamente uma das conseqüências dos acordos MEC-USAID. Tal lei trazia em 

seu espírito toda tecnoburocracia que dominou a política pós-golpe. Esta mesma 

tecnoburocracia implantou uma série de programas que, tomados em seu conjunto, 

caracterizou o “planejamento” no Brasil. A este respeito Xavier, Ribeiro e Noronha 

(1994, p.227), afirmam que  

 

[...] o planejamento foi sendo incorporado como estratégia de 
superação da crise, instalada pelo avanço do sistema capitalista, não 
só pelos setores empresariais, como também por outros segmentos 
ligados á administração do Estado. 

 
As autoras afirmam também que no campo da educação, essa 

tendência se expressou no tecnicismo (em que o planejamento teve prioridade sobre 

outras instâncias) e na educação compensatória, que se apresentou como 

alternativa política para resolver o problema do atraso cultural, principalmente no que 

se refere à formação de competências para o trabalho. 

 O que é possível analisar como sendo um avanço foi a extensão da 

obrigatoriedade por oito anos de escolaridade, o chamado Ensino Fundamental. Em 

termos de avaliação, universalizou-se o sistema de “notas”, em que o desempenho 

do aluno passava a ser mensurado por uma cifra numérica que ia de 0 a 100, 

representando seu percentual de aproveitamento. Era a lógica da indústria sendo 

aplicada à educação como defendia Bobbit no início do século XX (MOREIRA, 

2000). 

A Lei 5692/71 não trouxe mudanças substanciais para a educação 

brasileira. Ela normatizou o ensino em nível nacional, continuando o processo de 

unificação já iniciado no período anterior. A avaliação escolar expressa em notas, 

fixando minimamente a nota 5,0 para aprovação, permitiu ao sistema analisar o 

desempenho dos estudantes a partir de seus históricos escolares. Esta avaliação 

era feita por técnicos especializados e por amostragem, manualmente, uma vez que 

não contavam com os modernos computadores de hoje. (Xavier 1994). 

Foi com a intenção de atrelar educação, trabalho, e desenvolvimento 

econômico que se implementou a reforma no “Segundo Grau”, como fora 
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denominado o ensino secundário pela Lei 5692/71. Neste sentido instituiu a 

“profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário”, equiparando 

os cursos secundários e cursos técnicos. 

Xavier, Ribeiro e Noronha (1994) argumentam que o discurso 

governamental sobre a crise econômica e social, agravada nos primeiros anos de 

militarismo pela excessiva concentração de renda, apoiava-se na “oferta de 

oportunidade”. Conforme as autoras, o executivo precisava eliminar as contradições 

geradas pela desigualdade social e fez, propiciando uma suposta igualdade de 

oportunidades no plano formal. Alem disso, tornava legitima toda a ação 

governamental, uma vez que justificava com o sucesso ou fracasso, via escola, a 

existência de poucos afortunados e de miseráveis. As mesmas autoras classificam 

as reformas produzidas pela Lei 5692/71 como sendo utilitaristas e discriminadoras: 

“utilitaristas porque tinha em vista a inserção imediata do estudante no mercado, 

discriminadoras porque a igualdade de oportunidades via escola, não garantia a 

ascensão” (XAVIER, RIBEIRO, NORONHA 1994, p. 249). 

A ineficiência do Estado, ou mesmo ausência em alguns casos, 

abriram um amplo espaço para a iniciativa privada que burlava a legislação 

fornecendo diplomas de formação profissional, mas na verdade os conteúdos que 

ministravam estavam comprometidos com a aprovação no vestibular. 

Em função do contexto enunciado anteriormente, em 1987 o 

Governo Federal promoveu nova reforma no ensino de primeiro e segundo graus, 

reinstituindo o ensino propedêutico e deixado às escolas aos sistemas locais que já 

possuíssem infra-estrutura a opção pelo ensino profissional. 

A década de 80 foi chamada de década perdida para a educação e o 

quadro pintado nesta época era bastante dramático: 50% dos estudantes eram 

repetentes ou desistentes da primeira série do Primeiro Grau; 23% dos professores 

eram leigos; 30% das crianças nunca tinham ido para a escola; 8 milhões de 

estudantes do Primeiro grau tinham mais que quatorze anos; 60% da população 

viviam abaixo da linha da pobreza. 

A economia nesta década passou por momentos muito difíceis de 

inflação galopante, salários baixíssimos, exportações em baixa e um parque 

industrial bastante obsoleto, pautado ainda na indústria de base mecânica, com 

trabalhadores pouco qualificados organizados em extensas linhas de produção. 

Como nossa economia conta em grande escala com recursos e tecnologias 
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estrangeiras, advindas principalmente dos países desenvolvidos, estes começaram 

a pressionar o governo brasileiro a promover mudanças severas na educação, para 

que os trabalhadores pudessem desenvolver ainda na escolarização. As habilidades 

e competências básicas para o trabalho numa indústria pós-moderna, além de ter 

acesso aos chamados “códigos da modernidade”, garantia básica para o exercício 

da cidadania. 

Para Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) os “códigos da 

modernidade” são os conhecimentos e habilidades necessárias para participar da 

vida pública e ser um cidadão ativo na sociedade, considerando o estágio de 

desenvolvimento tecnológico atual. 

Em função das novas exigências do mundo do trabalho e da 

economia, o mundo todo passa a se preocupar com a educação, principalmente 

aquela praticada nos países com maiores índices de ineficiência e analfabetismo, o 

maior dos quais está o Brasil.  

O modelo educacional que predominou neste período foi o 

tecnicista, uma vez que a falta de professores impulsionava a produção de materiais 

e formas de organização da escola e do processo de aprendizagem voltada para 

leigos. Ensinava-se segundo um rígido elenco de passos e avaliava-se a partir de 

rígidos “indicadores de qualidade”. Os alunos que não atingiam os objetivos, assim 

como os produtos defeituosos da indústria, eram excluídos do sistema.  

 

2.2 A década de 90 e a reforma educacional 

 

As reformas promovidas na educação na década de 90 foram tantas, 

que até hoje inúmeros pesquisadores se dedicam a explicá-las. 

Em função dessa complexidade é necessário discutir alguns 

elementos que compuseram o cenário econômico e político do Brasil. E que 

influenciaram diretamente a educação principalmente o neoliberalismo e a 

reestruturação econômica. Estes fatores vão interferir no contexto da escola e da 

avaliação, pois trarão novos valores e novas exigências para o professor. Educação 

deixa de ser um direito para ser um campo de investimentos e cada aluno, além de 

um número nas estatísticas representará um valor em dinheiro a ser retirado dos 

cofres do governo e dos investimentos econômicos (SILVA, 2006). 
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A reestruturação econômica teve inicio com a mudança do modelo 

taylorista para o modelo toyotista. O primeiro foi criado por F.W. Taylor nos Estados 

Unidos e tinha como principal desafio economizar os chamados tempos mortos, ou 

seja, o tempo não-produtivo dos trabalhadores no desempenho de seu trabalho. 

Para isso Taylor desenvolveu alguns princípios tais como: parcelamento ao Maximo 

das tarefas, forte gerenciamento dos trabalhadores, ou seja, os operários deveriam 

dedicar-se a tarefas simples e repetitivas e trabalhariam de forma encadeada numa 

linha de produção. Estes princípios foram reforçados por H. Ford que introduziu a 

esteira rolante, assim o trabalhador não precisaria sair do seu lugar para executar 

sua tarefa, alem do ritmo da produção ser determinado pela esteira e não pelos 

trabalhadores (PIASSA, 2006). 

Esses princípios também foram transferidos para a escola e em 

termos de método cabia aos alunos executar tarefas simples e repetitivas, pautadas 

na memorização e ao professor ser um planejador do ambiente educativo e 

gerenciador rigoroso da aprendizagem do aluno. Por isto não era grande a exigência 

sobre o professor em termos de conhecimento, mas em termos de sala de aula, pois 

se acreditava que de posse de um bom livro didático, um domínio de turma, boa 

eloqüência e certo domínio do conteúdo já era o suficiente para ter um bom 

professor. 

Na década de 60, buscando alternativas para atender as exigências 

diferenciadas dos consumidores, bem como utilizar a alta qualificação dos 

trabalhadores japoneses de forma a melhorar a qualidade da produção ao máximo, 

a indústria automobilística Toyota empregou uma nova forma de organizar seus 

trabalhadores. Passou a formar grupos de no máximo cinqüenta trabalhadores muito 

bem formados e qualificados, que deveriam ser responsáveis por um determinado 

projeto em todas as suas fases. 

Passou a trabalhar por demanda, ou seja, por encomendas, com a 

utilização em larga escala do computador para realizar os projetos em tempo 

recorde e as máquinas automatizadas para uma produção com defeito zero, com 

altos padrões de qualidade e sem desperdícios. Com isso flexibilizou a produção em 

termos da variedade de produtos, cada trabalhador passou a se responsabilizar por 

sua formação e manutenção no mercado. 
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A escola passou a ser o centro das atenções novamente e a “Teoria 

do Capital Humano” voltou á cena mais forte do que nunca, na tentativa de formar o 

trabalhador para este novo contexto. 

Outro elemento que marcou as reformas da década de 90 do século 

XX foi á disseminação em larga escala dos princípios neoliberais. 

O Neoliberalismo foi elaborado por Hayek, que recebeu o Prêmio 

Nobel de economia em 1974. Esta teoria questiona o papel do Estado na promoção 

do bem-estar-social, colocando que este deve ser mínimo, atendendo minimamente 

as necessidades da população mais pobre. Educação, saúde, segurança não deve 

ser considerados como direitos e sim serviços que devem ser fornecidos pelo Estado 

quando os sujeitos não podem pagar (PIASSA, 2006). Além disso, mínima também 

deve ser a intervenção do Estado na economia, que deve se regular pelas 

demandas do mercado consumidor. É o chamado Estado Mínimo que Ferreiro 

(1993, p. 59) explica: 

 

O Estado delega ao setor privado a maior parte de suas obrigações, 
retém somente aquelas de tipo assistencial para os setores cujo 
poder aquisitivo não lhes permite pagar por um serviço necessário. A 
noção de direito á saúde, a moradia e à educação perde assim seu 
sentido global. Em lugar de os cidadãos reclamarem um direito, 
estabelece-se como se fosse “normal”, que eles “comprem” serviços. 
Aqueles que não podem comprá-los devêm conformar-se com uma 
ação assistencial do Estado, que se limita a dar o mínimo necessário 
e, freqüentemente, bem baixo do mínimo requerido para manter os 
níveis de subsistência e funcionamento degradado dessa parcela da 
população. 

 
A máquina pública e todas as suas agências, dentre elas a escola, 

passam a ser gerenciadas com vistas a economizar divisas. Os setores sociais são 

extremamente prejudicados uma vez que os direitos básicos, em nome do equilíbrio 

econômico são negados. O Brasil manteve durante a década de 90 aceitáveis 

índices de inflação, mas a que preço? Garcia (2006, p. 79) explica: 

 
A adesão do país, mais enfaticamente a partir da década de 90, aos 
princípios do liberalismo econômico fixado pelas grandes potências, 
praticamente tornou o Brasil refém da especulação financeira 
internacional, com forte dependência dos capitais de alta volatilidade, 
sem contar o contínuo monitoramento dos organismos financeiros 
que seguem a cartilha fixada pelos países que os comandam. 
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Segundo Lima (2004), este monitoramento tomou a avaliação como 

estratégia para assegurar o bom desempenho do sistema sem muitos investimentos. 

Esta avaliação de sistema trouxe consigo a idéia de que aluno reprovado é sinal de 

ineficiência e desperdício de recursos, criando, junto aos professores uma espécie 

de pressão por resultados registráveis e não exatamente por resultados de 

aprendizagem de fato. O produto disso foi uma legião de alunos diplomados sem a 

retenção dos conteúdos mínimos necessários a uma efetiva participação social. Por 

outro lado introduziu uma prática necessária e válida que é a avaliação de sistema, 

cujo problema está no uso ideológico dos resultados.  

Por conta deste disso, entre as ações implantadas na reforma de 
1990, foi à criação de um sistema de avaliação do sistema, o qual tratará agora. 
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3. CAPÍTULO II: A REFORMA E A AVALIAÇÃO 

 
  
A década de 90 foi marcada pelas reformas neoliberais como vimos 

anteriormente. A avaliação e a descentralização foram estratégias dessa reforma. 

Nosso objeto de estudo, é como já anunciamos a avaliação de sistema e seus 

reflexos na escola. Neste capítulo nos dedicaremos a discutir o sistema de avaliação 

criado a partir de 1990 e seus instrumentos. 

 
 
3.1 A avaliação centralizada em meio a uma política de descentralização  

 

Antes da década de 90 o gerenciamento escolar estava concentrado 

no poder público, e como conseqüência disso as mudanças que a educação exigia 

não aconteciam a contento ou se aconteciam era de forma extremamente lenta, visto 

que o poder público estava muito longe do dia-a-dia do ambiente escolar e não 

dispunha de mecanismos para aferir a qualidade de ensino (ESTEBAN, 2009). 

Não havia uma preocupação por parte do Estado com a qualidade 

de ensino, uma vez que a educação representava um gasto e não um investimento 

social. 

Frigotto (1986, p.28) afirma que “a educação é o principal capital- 

humano enquanto produtora de capacidade de trabalho, potencializadora do fator 

trabalho, neste sentido é um investimento como qualquer um”. 

Esta visão foi desastrosa para a educação brasileira, 

principalmente na década de 80 em meio à recessão econômica. A partir de 90, 

com as mudanças na esfera produtiva inicia-se a reforma do Estado que trazia 

como uma de suas bandeiras a descentralização como estratégia de 

gerenciamento da máquina pública (LIMA, 2004), e as instituições de ensino 

começaram a ter maior autonomia e liberdade, ainda dentro de certos limites os 

parâmetros estipulados pelo poder público, a educação começou a ser vista 

como um setor que demandava investimentos, uma vez que seria das escolas 

que sairiam os trabalhadores necessários aos novos tempos produtivos que 

haviam de vir. 

A descentralização enquanto estratégia de gerenciamento da 

educação não foi uma iniciativa de âmbito nacional, ao contrário, foi um item da 
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agenda internacional proposta pelo Banco Mundial para os países pobres e 

endividados (OLIVEIRA, 2001). 

As instituições internacionais procuraram direcionar a educação 

mundial para uma forma de gestão descentralizada do sistema, direcionando 

financiamentos para projetos educacionais de caráter, em geral, local e 

setorizado. Em troca, os países receberam empréstimos, que pelo caráter de 

vinculação aos projetos submetiam os países ao controle do banco (OLIVEIRA, 

2001). Isso, a principio, se assemelha a ditadura, no entanto considerando, que 

estes, organismos internacionais estão ”de fora”, tem uma visão geral sobre o 

problema, e não sofrem pressão de grupos locais em prol deste ou daquele   

segmento. A descentralização da gestão possibilitou uma melhor distribuição de 

recurso por um lado, mas por outro dificultava a visão geral do desempenho do 

sistema, abrindo espaço para a implantação de um sistema de avaliação 

centralizado.  

 Segundo Lima (2004), tradicionalmente, a descentralização 

revela uma prática que em geral se limitava a transferir a responsabilidade do 

governo central para os governos estaduais e municipais, continuando a mesma 

fortemente centralizada fossem no âmbito federal, estadual ou municipal. Esta 

situação agravou-se principalmente a partir do governo Fernando Henrique 

Cardoso com implementação de políticas educacionais que promoveram a 

transferência de responsabilidade pela manutenção da escola para a 

comunidade escolar entendida como o conjunto dos segmentos que compõem a 

escola: alunos, seus responsáveis, funcionários, professores e direção. No 

entanto, a avaliação do sistema não passou por este processo de delegação de 

responsabilidades, ficando centralizada nas mãos da União. 

 
3.2 O significado de uma avaliação de sistema 

 
Nos dias de hoje a avaliação de sistema é entendida como  subsídio 

essencial para avaliar as reformas e as políticas educacionais. Qual quer pais no 

mundo que queira aumentar a eficiência, a equidade e a qualidade do seu sistema 

educacional não pode ignorar a importância da avaliação como mecanismo de 

acompanhamento dos processos de reforma. 
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Quando observamos, ainda que  de forma superficial, os 

debates sobre os índices de rendimento e aproveitamento escolar, observamos 

as transformações pela qual vem passando a produção de informações sobre a 

situação dos níveis dos sistemas de ensino. 

 Destaca-se cada vez mais a qualidade, e não somente a 

quantidade como em outros tempos, e esta qualidade é embasada em 

pesquisas empíricas sofisticadas, realizadas com ampla base quantitativa a fim 

de desenvolver análises de qualidade sobre o desempenho dos alunos. 

 A qualidade é o grande objetivo e através de vários 

mecanismos como as avaliações feitas através da Provinha Brasil, ENEM, e 

outros programas que visam melhorar a qualidade dos professores, pedagogos 

e demais profissionais da área de ensino, o país está conseguindo melhorar a 

qualidade de ensino, ainda de que maneira lenta. 

Sabemos que somente diagnosticar os problemas e dissemina-los 

junto à população não é suficiente para melhorar a qualidade de ensino, é preciso 

engendrar ações neste sentido. Além disso, para garantir a eficiência de um sistema 

avaliativo, é preciso que toda a população e, principalmente, os profissionais 

envolvidos no processo, tenham clareza da função de uma avaliação de sistema. 

 Num país capitalista como o nosso, é possível e já vimos isto 

acontecer, que os resultados das avaliações sejam usados para fins de projeção 

política ou mercadológica por políticos e instituições. Belloni (2000, p. 186) defende 

a tese que  

[...] é possível desenvolver uma sistemática de avaliação que 
vise o aperfeiçoamento da qualidade da educação- isto é, do 
ensino, da aprendizagem, da pesquisa e da gestão 
institucional- com a finalidade de transformar a escola atual em 
uma instituição voltada para e comprometida com a democracia 
do conhecimento  e da educação, assim como a transformação 
da sociedade. Este é o papel ou função social da avaliação e é 
necessário aprender como implementá-la.  

 
Segundo Barreto (2000), o desafio dos sistemas de ensino é 

responder a questões tais quais: Como preparar o novo cidadão? Quais as 

demandas da nossa sociedade em que as mudanças acontecem de forma muito 

rápida e em um mundo globalizado em que novas tecnologias e sistemas de 

informática são desenvolvidos rapidamente. 
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Evidentemente a preparação de cidadãos que possuam 
competência para atuar de maneira critica e responsável na construção de uma 
sociedade mais justa, democrática e desenvolvida, requer um nível de qualificação 
em que o desenvolvimento das inteligências cognitiva e emocional é decisivo para 
formação do cidadão visando sua plena inserção social e no mercado de trabalho. 

De acordo com Barreto (2000 p. 5),  

 

Os escritos que introduzem modelos e metodologias de avaliação em 
larga escala nos meios educacionais brasileiros, têm a preocupação 
de, por meio deles, delinear o perfil cognitivo da população, 
permitindo reconstituir detalhes da trajetória escolar de populações 
que freqüentam a escola e identificar a transição de um estágio 
cognitivo dos sujeitos para outro. Podem ser utilizados também para 
estabelecer relações entre o perfil cognitivo e cultural de seguimento 
da população com os novos modelos de organização da produção, 
bem como os novos pleitos de participação nas sociedades 
contemporâneas. 

          

Por isso, é necessário garantir-lhe uma formação técnica e ética que 

desenvolva sua capacidade de resolver problemas, selecionar e processar 

informações com independência e raciocínio crítico.  

O Brasil vem materializando a avaliação de sistema por meio do 

SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica). Tal sistema requer 

um estudo um pouco mais aprofundado e, por isso, trataremos exclusivamente 

do mesmo no próximo segmento do texto. 

 

3.3 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica — SAEB 

 
A partir de 1993, o Ministério da Educação, em articulação com as 

Secretarias Estaduais de Educação, implantou o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). Concretizado por amostra nacional de alunos, inicialmente com 

provas objetivas no modelo clássico, esta avaliação passou a ser objetivada anu-

almente, envolvendo séries do ensino fundamental e médio, aperfeiçoando cada vez 

mais sua metodologia. Com objetivo de compreender o sentido da avaliação, 

enfatizando as políticas de avaliação educacional, sendo um deles, o Sistema de 

Avaliação de Educação Básica (SAEB), que foi uma das primeiras ações do governo 

para conhecer os resultados de aprendizagem dos alunos, o SAEB foi uma das 

primeiras iniciativas realizadas para diagnosticar a qualidade da educação no país. 

(BRASIL, 2008). 
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Em 2007 foi implementado o Decreto nº 6094/2007 que decretou o 

plano de Metas “Compromisso Todos pela Educação”, pela União Federal, em 

regime de cooperação com Municípios, Distrito Federal e Estado, a participação das 

famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, visando à mobilização social pela melhora da qualidade da educação 

básica, constituindo assim o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – O 

IDEB, para aferir a qualidade da educação básica, sendo o indicador para  verificar o 

cumprimento das metas fixadas no” Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação”. 

 Com este decreto, houve um progresso maior por parte dos 

profissionais da área da Educação e também da família, mas essas mudanças não 

contribuíram para um maior acesso e permanência das crianças e do adolescente na 

escola.  

Com todas as ações de sistemas por parte do governo, estão 

fixadas vinte e oito diretrizes que abordam questões que abranjam os focos, a 

aprendizagem e a alfabetização das crianças até no máximo oito anos de idade, 

acompanhamento da freqüência, combate a repetência e a evasão, ampliação da 

jornada, permanência e inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais 

na escola, etc.(BRASIL, 2007). 

            Essas diretrizes explicitam a intenção da melhoria da 

qualidade do ensino no país. O que se percebe é que a avaliação deve ocorrer em 

diferentes esferas e com diferentes objetivos, como nos mostra Fernandes e Freitas 

(2008, p. 18) “Os resultados dos programas de avaliação da educação básica 

podem fragmentar o diagnóstico da educação brasileira, provocar reflexões que 

viabilizem as alterações nas práticas pedagógicas”.  

 O SAEB compõe dois grandes eixos que são: primeiro acesso ao 

ensino básico e segundo a qualidade da educação sendo que o mesmo foi 

planejado com o objetivo de prover elementos para executar, revisar e monitorar as 

políticas voltadas para a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. 

A cada dois anos o SAEB aplica uma amostra probabilística de 

todos os alunos das escolas no Brasil, matriculados na quarta e oitava séries do 

ensino fundamental e na terceira série do ensino médio. 

 Tendo as informações sobre a habilidade dos alunos nas disciplinas 

de Língua portuguesa, matemática, História, Geografia e Ciências. Analisa também, 
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a características da escola e dos professores em associação ao perfil 

socioeconômico dos alunos. 

 Conforme os instrutores desse sistema, pressupõem-se uma  

constante retomada de suas questões norteadoras, tendo em vista as demandas 

cada vez mais complexas da avaliação educacional, uma das mais significativas  em 

meio a  essas questões. Enfatizando a utilização que se faz do sistema, orientado, 

por meio deles, as políticas nacionais, a definição de projetos pedagógicos da 

secretaria de educação e das escolas e o próprio dia- a dia do professor. 

 Acreditam que na avaliação está implícito o que precisaria ser 

ensinado. Sendo facilmente observável quando vai para além dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, sendo a Matriz Curricular de Referencia para o SAEB, 

publicada pelo INEP/MEC e amplamente divulgada entre os educadores brasileiros.   

Hoje estão disponíveis várias bases de dados sobre as sucessivas 

avaliações feitas em nível nacional, e relatórios que disponibilizam as análises 

concretizadas. 

O SAEB utiliza como instrumento de coleta de dados para avaliar o 

desempenho dos alunos a Prova Brasil que é aplicada em alunos da segunda série 

do Ensino Fundamental de oito anos e no terceiro ano do Ensino Fundamental de 

Nove anos (esta denominada “Provinha Brasil ”) na quarta série ou quinto ano1 e na 

oitava série ou nono ano.  

Em 2008 o Governo Federal criou a Provinha Brasil, exame 

realizado em nível nacional a todos os estudantes da rede pública, destinada a 

crianças da segunda série do Ensino Fundamental de oito anos ou terceiro ano do 

ensino fundamental de nove anos. 

Segundo os documentos oficiais a Provinha Brasil é uma proposta 

comprometida com a equidade e qualidade da educação (INEP/ MEC, 2009). 

O exame é realizado por meio de provas padronizadas, 

aplicadas no início e no fim do ano letivo, a fim de verificar a alfabetização 

realizada nas escolas públicas. É enfatizada a objetividade dos resultados 

                                                 
1
 No Brasil, por força da Lei 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, tornou-se obrigatória a matrícula de 

crianças que completarem ou a completar seis anos no ano letivo em vigência no Ensino 

Fundamental. A referida lei permitiu que os sistemas tivessem até 2010 para se adequarem. Assim, 

por enquanto, estão coexistindo no Brasil as duas formas, o Ensino Fundamental de oito anos em 

que cada ano é denominado “ série” e o Ensino Fundamental de nove anos em que cada ano é 

denominado “ano”. 
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obtidos, sendo esta um dos pontos centrais na construção desse projeto de 

avaliação, que tem como finalidade efetuar um diagnóstico do nível de 

alfabetização dos estudantes, para prevenir e corrigir “possíveis insuficiências “ 

em relação à leitura e escrita. 

 
Este documento, “Passo-a Passo”, faz parte do instrumental da Provinha 
Brasil e oferece informações sobre o seu contexto de criação e 
implementação, seu objeto e seus objetivos, os pressupostos teóricos que 
a fundamentam, suas metodologias e ainda, as possibilidades de 
interpretação e uso dos seus resultados, assim como as perspectivas para 
os próximos ciclos (INEP/MEC, 2009, p.5). 

 

No Ensino Médio é aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). O ENEM é aberto a todos os estudantes que concluem o Ensino Médio, 

mas estes devem se inscrever, ou seja, é por opção. Como forma de levar os 

estudantes a se inscreverem no ENEM muitas instituições de ensino superior 

públicas e privadas tem usado o resultado do ENEM como parte integrante de seu 

processo seletivo. A nota obtida no ENEM também é critério para seleção de alunos 

que concorrerão às bolsas do PROUNI (Programa Universidade para Todos). 

(SOUZA, 2003). 

Como é possível observar, a educação brasileira está 

gradativamente evoluindo, mas é preciso também investigar se estes dados 

correspondem à realidade ou se houve uma assimilação deturpada do processo 

desse processo levando as escolas a “treinarem” os alunos para as provas, ao invés 

de investirem esforços no processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.4 Análise da evolução do Ensino Fundamental 

 

Castro (1998) explica que a trajetória das avaliações de desem-

penho de redes de ensino tem como ponto de partida os anos mil novecentos e 

sessenta. Porque foi nessa década que surgiu fortemente a preocupação específica 

com processos avaliativos escolares, baseados em critérios mais claramente 

enunciados e instrumentos que poderiam garantir, até certo ponto, que a avaliação 

do nível de realização obtido estivesse mais objetivamente garantida.      No entanto, 

até a década de 90, estas avaliações baseavam-se em levantamentos estatísticos 
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feitos em amostras do sistema, considerando os dados enviados pelas próprias 

escolas. Havia uma credibilidade nos dados que as escolas registravam no sistema 

em forma de escores numéricos. Na década de 90, esses dados começam a ser 

questionados não no sentido da veracidade, mas no sentido de sua afinidade com o 

projeto ideológico formativo do Estado, pautado na agenda do Banco Mundial. 

Nos últimos 30 anos o sistema educacional brasileiro teve um 

grande crescimento, registrando-se neste período um vigoroso aumento das 

matrículas em todos os níveis de ensino. Dentre os fatores que contribuíram para 

alavancar este processo, além da natural pressão demográfica, cabe ressaltar a 

forte demanda por serviços educacionais criada em decorrência da rápida 

urbanização do País e o correspondente esforço realizado pelo Poder Público para 

expandir o acesso à escolaridade obrigatória. 

O Brasil tem hoje algo em torno de 51 milhões de estudantes, 

considerando-se todos os níveis e modalidades da educação básica. Se somarmos 

as matrículas do ensino superior e da pós-graduação, este contingente ultrapassa 

53 milhões de estudantes, o que corresponde a cerca de um terço do total da 

população. Em três décadas, o sistema educacional brasileiro mais do que triplicou 

seu tamanho. 

Trata-se, portanto, de um sistema de massa, exigindo vultosos 

investimentos do setor público, que responde por 89,3% das matrículas do ensino 

fundamental, 80,2% do ensino médio e 38,35% do ensino superior. É no ensino 

fundamental, por razões óbvias, que se concentra o maior número de alunos, muito 

embora sua participação relativa venha diminuindo em relação ao total de 

matrículas. 

 

Este dado perde um pouco o desempenho expressivo da matrícula 

inicial apontado pelo Censo Escolar/98. De todo modo, ao atingir em 1998 uma taxa 

de escolarização líquida de 95%, cumprindo assim a meta definida pelo Programa 

Toda Criança na Escola, o Brasil estará muito perto de universalizar o acesso ao 

ensino fundamental. Desafio maior é assegurar as condições de permanência no 

sistema e de sucesso escolar. Além disso, é preciso reconhecer que as diferenças 

regionais ainda são muito acentuadas. As Regiões Norte e Nordeste, apesar dos 

expressivos avanços registrados de 1991 a 1997, continuam apresentando taxas de 

escolarização bem abaixo da média nacional. 
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Sendo que as condições de oferta do ensino fundamental também 

apresentam disparidades regionais marcantes. Este quadro ficou evidenciado em 

pesquisa recentemente concluída pelo INEP sobre a infra-estrutura das escolas 

públicas e privadas de todo o País.  Observou-se, por exemplo, que no Nordeste, 

8,4% dos alunos de ensino fundamental freqüentam escolas sem abastecimento de 

água, índice que é de apenas 0,3% no Sul e de 0,7% no Sudeste. A situação é ainda 

mais discrepante em relação ao percentual de alunos que estudam em 

estabelecimentos que não possuem energia elétrica, condição que afeta 19,6% dos 

alunos na Região Norte e 14,6% no Nordeste, em contraste com os índices de 0,9% 

no Sul e de 1,7% no Sudeste. A falta de esgoto sanitário nas escolas atinge 18,1% 

dos alunos de ensino fundamental na região Norte e 9,3% no Nordeste, contra 1,7% 

no Sudeste e 1,8% no Sul. 

O País não dispõe hoje de professores habilitados em nível superior 

em número suficiente para preencher as funções ocupadas por profissionais do 

magistério que não possuem este grau de formação. Além disso, mesmo que 

houvesse disponibilidade de Recursos Humanos qualificados para ingressar no 

magistério, a regulamentação das carreiras em vigor assegura o direito de 

estabilidade e de permanência. Portanto, é necessário definir uma política específica 

de formação de professores que contemple a capacitação em serviço. Para tanto, é 

indispensável a cooperação entre as universidades e o sistemas de ensino. Só desta 

forma poderá ser viabilizado, dentro do prazo, o pleno atendimento ao novo perfil de 

ingresso no magistério definido pela LDB. 

Este esforço, no entanto, insere-se dentro de uma política mais 

global de revalorização do magistério, que passa necessariamente pela melhoria 

salarial e pelo resgate do prestígio social da profissão. Estas condições são 

indispensáveis para que a carreira volte a se tornar atraente para os egressos das 

universidades. Com a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído pela 

Emenda Constitucional nº 14, as redes estaduais e municipais de ensino passaram a 

dispor de mecanismo para desenvolver uma política de elevação progressiva dos 

níveis de remuneração dos professores. 

Uma revelação importante do Censo do Professor é que a diferença 

salarial entre professores que atuam na rede pública estadual e na rede particular é 

bem menor do que se imaginava. Essa constatação surpreendeu, uma vez que a 
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pesquisa foi feita nos meses de outubro e novembro de 1997, não captando, 

portanto, os impactos do FUNDEF, que passou a vigorar somente a partir de 1º de 

janeiro deste ano. Em vista disso, é de se esperar que o resultado desta política 

encurte ainda mais a distância entre os salários do magistério público e das escolas 

privadas. Todavia, as variações salariais por dependência administrativa são muito 

acentuadas dentro do setor público, característica agravada pelos profundos 

desníveis regionais. De fato, os professores que ganham os melhores salários 

encontram-se na rede pública federal, embora representem menos de 1% do total do 

magistério de ensino fundamental.  

O monitoramento permanente do sistema educacional, realizado 

através do levantamento anual do Censo Escolar, tem mostrado que a capacidade 

de atendimento das redes de ensino já é suficiente para assegurar vaga a todas as 

crianças de 7 a 14 anos, muito embora em condições bastante precárias em grande 

parcela dos estabelecimentos escolares, sobretudo na área rural. 

 O problema atual do ensino fundamental não se situa tanto em 

termos de acesso, mas sobre tudo dos fatores extra e intra-escolares que dificultam 

a permanência na escola. Esta afirmativa é corroborada pelos resultados do controle 

de qualidade as informações do Censo Escolar/97, que apontaram taxas de 

abandono extremamente elevadas, chegando a 30% em algumas regiões. 

                              Este dado empalidece um pouco o desempenho expressivo da 

matrícula inicial apontado pelo Censo Escolar/98. De todo modo, ao atingir em 1998 

uma taxa de escolarização líquida de 95%, cumprindo assim a meta definida pelo 

Programa Toda Criança na Escola, o Brasil estará muito perto de universalizar o 

acesso ao ensino fundamental. Desafio maior é assegurar as condições de 

permanência no sistema e de sucesso escolar. Além disso, é preciso reconhecer 

que as diferenças regionais ainda são muito acentuadas. As Regiões Norte e 

Nordeste, apesar dos expressivos avanços registrados de 1991 a 1997, continuam 

apresentando taxas de escolarização bem abaixo da média nacional. É nestas duas 

regiões, portanto, que se concentram cerca de 60% das crianças de 7 a 14 anos que 

permanecem fora da escola. 

Assim os efeitos da globalização as políticas educacionais sofrem 

grande influência dos organismos internacionais como o Banco Mundial sendo o 

principal financiador de projetos de desenvolvimento no âmbito internacional, 
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exercendo uma profunda influência no processo de reestruturação dos países em 

desenvolvimento.  

 

O Banco Mundial afirma que seu papel é colocar ao alcance dos 
países em desenvolvimento um cardápio de opções de política para 
que estes selecionem a combinação mais adequada as suas 
necessidades. No entanto, o pacote do Banco Mundial é 
essencialmente um pacote homogeneizador e prescritivo. Isso aliado 
muitas vezes a uma recepção isenta de crítica por parte das 
contrapartidas nacionais e dos países beneficiários dos empréstimos, 
resultam na adoção de enfoques, políticas, programas e projetos 
similares em todo o mundo, inclusive entre realidades muito 
diferentes (TORRES, 1998, p. 179).     

 
Segundo Oliveira (2001), a avaliação de sistema ou avaliação 

educacional aprofunda-se no Brasil com as reformas neoliberais da década de 1990 

em função da presença maciça do Banco Mundial no sistema educacional brasileiro 

fez com que se intensificasse o processo de avaliação de sistema, uma vez que o 

banco toma seus empréstimos como investimento e além da contrapartida local em 

forma de indicadores sociais positivos exige dos países um acompanhamento do 

emprego dos recursos.  

A Avaliação Educacional, hoje, é um campo de estudos com teorias, 

processos e métodos específicos, mas também, um campo abrangente que 

comporta sub-áreas, com características diferentes, por exemplo, avaliação de 

sistemas educacionais, avaliação de desempenho escolar em nível de sala de aula, 

avaliação institucional, avaliação de programas, auto-avaliação.  

No Brasil este campo de conhecimento só veio a merecer maior 

atenção, estudos e análises críticas mais fundamentadas, há relativamente pouco 

tempo. As questões ligadas à avaliação educacional tendo adentrado muito 

tardiamente nas discussões no campo da educação e da gestão do sistema. 

É preciso instituir uma cultura de avaliação, mais que lançar 

números na mídia, e para isso é preciso que a sociedade esteja preparada e de 

acordo com o processo avaliativo. Os professores, principalmente devem entender a 

importância desse processo e cabe ao sistema prepara-los. Assim, dando 

prosseguimento ao nosso trabalho, procuraremos mostrar como as escolas estão 

utilizando os resultados publicados da Provinha Brasil. 
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4. CAPÍTULO III: O IMPACTO DOS RESULTADOS DO SAEB NA ESCOLA 

 

O objetivo de nosso trabalho é analisar a reação da escola e do 

professor frente ao desempenho dos estudantes nas provas aplicadas pelo SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica), cujo resultado é o IDEB – Índice de 

Desempenho da Educação Básica. Cabe lembrar que este índice é resultante 

mediante o cruzamento de dados coletados em provas de conhecimentos realizadas 

pelos estudantes com os índices de evasão e repetência da escola. Em nosso 

caso,reafirmamos,  o objetivo refere-se ao desempenho nas provas de 

conhecimento. 

Para tanto, empregou-se uma pesquisa quantitativa e qualitativa em 

que o instrumento de coleta de dados foi um questionário (APÊNDICE 1) com 

questões fechadas e abertas aplicados a professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

 

4.1 Coletas de dados 

  

Os dados foram coletados junto a professores que atuam no 

Município de Ibiporã, norte do Paraná, em escolas de primeiro a quinto ano. A 

população da pesquisa fora escolhida em função de nossa participação no projeto 

de extensão Assessoria Pedagógica para trabalhadores em educação da Rede 

Municipal de Ensino de IBIPORÃ na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítico, 

desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina, coordenado pelo Professor 

Mestre Edmilson Lenardão da área de Política e Gestão do Departamento de 

Educação.  

Foram distribuídos 47 questionários aos professores que atuam nas 

21 turmas de terceiro ano e nas 26 turmas de quarta série do Município2. Optamos 

por essa população por considerar que são os alunos dessa fase que fazem as 

provas do SAEB. 

                                                 
2
 O Município ainda não implantou totalmente o Ensino Fundamental de nove anos. Por isso os 

professores do terceiro ano são os antigos professores de segunda série do Ensino Fundamental de 

oito anos. 
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 4.2 Análise dos dados 

 

Analisaremos os dados considerando questão a questão do 

questionário. Para seguir uma tabela quantitativa primeira visualização, 

sistematizamos os resultados na tabela a seguir: 

 

Questionário 1 – RESULTADOS QUANTITATIVOS SOBRE A INFLUÊNCIA DAS AVALIAÇÕES 

DE SISTEMA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS E DOS PROFESSORES NA OPINIÃO 

DOS PROFESSORES 

 Sim Não  Não sei ou não   
respondeu 

Você sabe o que é SAEB (IDEB)? 46 1  

Os alunos de sua escola fizeram a “Provinha Brasil” 
(2ª série ou 3º ano) e / ou a “Prova Brasil” (4ª série ou 
5º ano)? 

46 1  
 

Você sabe qual foi a nota do IDEB:  
a) - De seu município    

b) - De sua escola    

 
36 
30 

 
10 
10 

 
1 
7 

Você acha que o resultado do IDEB mudou alguma 
coisa em sua escola de maneira geral.  

30 16 1 

O MEC manda um cartaz explicando a nota e os 
critérios de avaliação da Prova Brasil após a 
publicação dos resultados. Este cartaz foi fixado em 
algum de sua escola?  

30 16 1 

Sua escola fez algum estudo ou análise coletiva do 
resultado obtido na Prova Brasil/ Provinha Brasil?   

35 11 1 

Sua escola fez alguma preparação especial com os 
alunos para realização da Provinha Brasil/Prova 
Brasil? 

33 13 1 

    

 
 

Em uma primeira questão indagamos se os professores sabiam o 

que era o SAEB, para ter certeza de que conheciam a temática objeto de nosso 

estudo. Apenas um dos colaboradores da pesquisa afirmou não saber do que se 

tratava. 

Em uma segunda questão questionamos se os alunos dos 

professores participantes da pesquisa haviam feito a Provinha Brasil ou a Prova 

Brasil. Apenas uma professora afirmou que não. 
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  Retomando o conceito, a Prova Brasil é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica e a Provinha Brasil, um exame nacional, 

aplicado em crianças com idades em torno de oito anos. 

Questionamos na sequencia se os professores conheciam a nota de 

sua escola e de seu Município no IDEB. A maioria (36 professores) disse saber ao 

passo que 7 professores afirmaram desconhecer estes números. 

PRADO de SOUSA (1980) ressalta a importância da escola para 

elevação do nível cultural das classes populares e acrescenta que é necessário, 

portanto, o desenvolvimento de uma educação voltada para a formação de sujeitos 

que aprendam coletivamente a perseguir a transformação social. 

     

Em uma quarta questão perguntamos aos docentes se acreditavam 

que havia ocorrido mudanças na escola em função dos resultados do IDEB. Tivemos 

três categorias de respostas, como é possível ver na tabela a seguir: 

 

Questionário- 2  

CATEGORIAS FALA DOS PROFESSORES 

1- O corpo docente passou a 

apresentar mais motivação 

 

  (TOTAL DE PROFESSORES=10) 

P14 - “Os professores estão mais 

atentos e motivados” 

P17- ”Os professores ficaram mais 

preocupados e motivados, pois se 

trata de uma avaliação.” 

P38- “Os professores estão mais 

animados e trabalham da melhor 

forma com os alunos os tipos de 

questões propostas na avaliação”. 

2- Os professores passaram a 

adotar metodologias mais 

problematizadoras e reflexivas 

(diferenciadas) 

TOTAL DE PROFESSORES =7 

P6 – “Ao saber o nível dos alunos, 

separamos atividades para tentar 

sanar a dificuldade.” 

P23 – “Os professores passaram a se 

esforçar mais, mudar sua metodologia 

e cobrar mais dos alunos.” 

P47– “Os professores passaram a 
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melhorar sua metodologia para elevar 

a aprendizagem dos alunos” 

 

3- Os professores passaram a 

trabalhar focados nos 

resultados do IDEB 

TOTAL DE PROFESSORES =5 

P22- “Sim através do resultado obtido, 

pode-se se ter um parâmetro se esta 

se desenvolvendo ou não.”    

P24- “Buscam trabalhar os conteúdos 

focados a está avaliação, ensinando 

os alunos a responder questões do 

tipo que caem nas provas”. 

P27 – “Todos estão trabalhando para 

melhorar o índice da nossa escola 

mesmo que ainda não temos”. 

 

 

 

Como é possível observar, as mudanças citadas pelos professores 

ocorreram em três direções: na motivação dos professores, na mudança da 

metodologia pra tornar as aulas mais dinâmicas e problematizadoras e na adoção de 

práticas voltadas para a elevação dos resultados. 

Segundo Lima (2000), estes professores estão reagindo conforme 

previsto pelo Estado quando da implantação do sistema de avaliação em nível 

nacional, ou seja, a partir dos resultados estão se mobilizando. O que é preocupante 

é a questão de alguns professores estarem trabalhando focados nos resultados do 

IDEB, o que representa, por exemplo, “treinar” os alunos para fazerem provas como 

atesta um dos entrevistados. Sohn, Gewehr e Eung (2009) também encontraram 

este comportamento entre os professores e as escolas em suas pesquisas que 

também abordava a repercussão das políticas de avaliação na Educação Básica. 

Numa quinta questão indagamos se os cartazes enviados pelo MEC, 

com o resultado e os critérios da avaliação da Prova Brasil, foi fixado em algum lugar 

da escola. Como podemos observar no gráfico: 
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GRÁFICO: Fixação de cartazes 

 

 

 

 De um total de 47 professoras, 30 das professoras responderam 

que sim, foram fixados, 16 professoras afirmaram que não tinham sido fixados na 

escola e apenas 1 professora não respondeu. 

 De acordo com o MEC. Uma das prerrogativas contidas na 

Declaração Mundial sobre Educação para todos, apresentada no artigo 4º, trata da 

“necessidade de definir, nos programas educacionais, os níveis desejáveis de 

aquisição de conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de desempenho” 

(BRASIL, 1993, p. 75-76).          

Na sexta questão perguntamos se a escola fez analise coletiva dos resultados 

obtidos na Prova Brasil e na Provinha Brasil, e questionamos se foi feita essa análise 

e de que forma se deu. A grande maioria (35) respondeu que sim e (11) das 

professoras disseram que não. Veja a seguir a resposta de algumas professoras.  

 

P20 “Foi feito um estudo do resultado com os professores da rede”. 
P13 “Durante os intervalos analisamos e refletimos sobre os 
objetivos alcançados e os alcançar”. 
P27 “Fizemos uma reunião com todos os professores, repassamos a 
nota e pensamos em alternativas para melhorar a nota”.   
 

De acordo com as respostas dos docentes que afirmaram realizar estudos sobre os 

resultados da Prova Brasil e Provinha Brasil, Castro (2000, p. 193) afirma que: 

 
A ênfase em processos de avaliação é hoje considerada estratégica 
como subsídio indispensável no monitoramento das reformas e das 
políticas educacionais. Não há pais no mundo preocupado em 
aumentar a eficiência, equidade e a qualidade de seu sistema 
educacional que tenha ignorado a importância da avaliação como 
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mecanismo de acompanhamento dos processos de reforma. Cada 
vez mais atribui-se relevância tanto à avaliação constitucional em 
diferentes dimensões (condições de infra-estrutura das instituições 
escolares; processos de gestão; formação, qualificação e 
produtividade dos recursos humanos etc.), como em relação à 
avaliação de resultados (o que e como os alunos aprendem, quais os 
fatos associados do rendimento escolar, impacto dos fatores extra e 
intra-escolares na aprendizagem etc.).  

 

Numa sétima questão perguntamos se a escola realiza alguma 

preparação especial com os alunos em relação à Prova Brasil e Provinha Brasil. As 

maiorias 35 professores afirmaram que existe uma preparação para realizações das 

provas e 11 dos professores afirmaram que não realizam uma preparação para a 

prova.  A maioria dos professores independentemente da nota obtida tentam 

modificar a metodologia da aula através de analise e revisão dos conteúdos, 

atividades objetivas, apostila com exercício e gabarito para “treinar” os alunos. De 

acordo com Afonso (2005, p. 130), 

 

A avaliação formativa (que está longe de ter esgotado todas as suas 
potencialidades) pode cumprir um papel de rearticulação do Estado 
com a Comunidade na medida em que ajudar a promover a 
aprendizagem dos saberes e os objetivos curriculares comuns, que 
decorrem de uma escola básica como projeto de um estado e da 
Comunidade e só neste sentido pode ser a expressão das tensões e 
das contradições democrática propicia e valoriza. Esta escola tem 
que ser credível, e isso passa pela capacidade de realizar projetos 
educacionais com qualidade democrática e científico-pedagógica. 
 
 

Perguntamos em seguida como os professores analisam de forma 

geral os sentimentos e comportamentos dos mesmos em sua escola depois da 

publicação dos resultados do ultimo IDEB. 

 
“Portanto, não houve mudança procuramos trabalhar mais em cima 

das questões da prova Brasil, correr atrás em busca de melhoria e 
melhor preparo, para que no dia da prova eles possam ter maior 
domínio e segurança na realização da prova.” 
“Mas não foi o que aconteceu, em alguns casos a professora fica 
preocupada porque no cotidiano os alunos estão bem e na prova, 
não demonstram um bom desempenho sinto que ficamos 
“remexidas” pois há grande pressão por parte do sistema, direção e 
secretária de educação, precisamos de maior participação nas ações  
referentes ao IDEB. “  

 

 



 

 

34 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho buscou-se discutir as repercussões com a exposição 

dos índices no IDEB, visto que a avaliação na educação básica adquiriu centralidade 

nas políticas públicas educacionais e os dados alcançados podem subsidiar ações 

nacionais e locais para melhoria da qualidade do ensino 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar as repercussões 

das políticas de avaliação na educação básica e suas repercussões na prática 

pedagógica das escolas municipais de IBIPORÃ - Norte do Paraná. Como 

metodologia empregou-se uma pesquisa qualitativa básica e exploratória em que o 

instrumento de coleta de dados foi um questionário com questões semi-abertas 

aplicados a professores da referida lei que tiveram seus alunos avaliados pelo 

SAEB. A pesquisa apoiou-se nos argumentos teóricos dos seguintes autores: 

Luckesi (2005), INP/MEC (2011), Piassa (2006). O trabalho permitiu concluir que os 

resultados da avaliação influenciam mudanças na prática pedagógica das escolas. 

As mudanças apontadas pelos participantes abrangem diversos aspectos 

categorizados como: unidade de ação na escola, maior acompanhamento da equipe 

pedagógica administrativa, ampliação dos exames na escola, corresponsabilidade 

de todos, reorganização do planejamento. Esses aspectos podem contribuir para 

que a educação básica conquiste uma maior qualidade para todos.      

Os principais dados apresentados e discutidos neste trabalho são 

indicadores das mudanças ocorridas a partir da divulgação do índice no IDEB, o que 

possibilitou conhecer as principais qualidades e fragilidades das escolas 

pesquisadas.          

Qualidades estas expressas de forma qualitativa em diferentes 

aspectos apontados pelos participantes, tais como: unidade de ação na escola, 

maior acompanhamento da equipe pedagógico-administrativa, ampliação dos 

exames na escola, reorganização do planejamento, maior envolvimento da família 

na escola, porquanto a corresponsabilidade de todos se destaca na pesquisa sendo 

citada dos docentes, percebendo-se que há um maior comprometimento dos 

profissionais da educação para a melhora da qualidade de ensino nas instituições 

educacionais.     
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No entanto, é necessário prudência para que o IDEB não seja usado 

apenas como rankeador, regulatório; ao contrario, seja uma ferramenta para o 

acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica. Garantir o 

direito á educação de qualidade para todos constitui-se ainda de um desafio a ser 

vencido.                   
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