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Resumo:  

Este trabalho objetiva discutir o desenvolvimento e as consequências das políticas de 

avaliação no Brasil. É um estudo teórico, baseado na perspectiva crítica, que utiliza a 

análise documental e da literatura. A pesquisa mostra que a avaliação dos sistemas 

educacionais brasileiros desenvolveu-se, dentre outros fatores, em função da reforma 

administrativa do Estado influenciada pelo ideário neoliberal. Nesse cenário, as 

avaliações externas às escolas fomentam a competitividade entre elas, privilegiando os 

resultados educacionais. Em contraposição a essa concepção, entendemos que a 

avaliação institucional, interna e externa às escolas, pode colaborar para a redefinição de 

políticas e de ações educacionais. 
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Introdução 

Ao longo do século XX, o mundo passou por complexas mudanças culturais, 

políticas e econômicas que influenciaram a vida da sociedade. Nesse contexto, a crise 

econômica da década de 1970 levou ao questionamento do Estado de Bem-Estar Social 

e ao crescimento do ideário neoliberal, que, dentre outros aspectos, preconiza o Estado 

mínimo, sob a justificativa de diminuir os gastos públicos e a ineficácia do Estado.  

Dentre as principais implicações resultantes desse cenário, podemos destacar as 

reformas implementadas nos aparelhos do Estado, em particular o educacional, 

conforme orientações de organismos transnacionais de financiamento e cooperação, 

como o Banco Mundial e a UNESCO. Frente a essa perspectiva, os neoliberais, entre 

outros grupos sociais de características conservadoras, defendem a necessidade de um 

controle maior sobre a educação para que esta possa gerar resultados que impactem de 

forma positiva no crescimento econômico e social. Assim, sob a orientação de 

instâncias transnacionais de poder, a partir da década de 1990, o Brasil realizou 

reformas educacionais que tinham como um de seus eixos a descentralização de poderes 

e de encargos educacionais do âmbito federal para esferas locais de poder. 

Desta forma, o controle sobre as ações dos sistemas e das instituições de ensino 

tornou-se mais flexível, por meio de mecanismos de avaliação dos resultados. Isso 

demonstra uma mudança na regulação dos serviços educacionais em função das 

mudanças ocorridas no papel do Estado, que tem diminuído a sua função de executor de 
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políticas e fortalecido a ideia de Estado Regulador e Avaliador. Essa mudança tem 

influenciado a elaboração de políticas educacionais de avaliação em todo o Brasil. 

 

A constituição do Estado Avaliador e as reformas educacionais 

A partir da década de 1980, a hegemonia do ideário neoliberal na orientação das 

mudanças no papel do Estado impulsionou reformas educacionais em diversos países. 

Alguns eventos marcaram essas mudanças, entre os quais, destacamos: a Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Essa 

reunião estabeleceu compromissos em nível mundial com o suposto objetivo de 

propiciar a todas as pessoas uma educação básica, que favorecesse uma vida digna.  

Segundo Carnoy (2002), a partir de então, foi possível definir três tipos de 

reformas educacionais implementadas em diversos países: reformas fundadas (a) na 

competitividade, (b) nos imperativos financeiros e (c) na equidade. De acordo com as 

características definidas pelo autor, as reformas implementadas na América Latina 

seriam do segundo tipo, visto que tinha por propósito, dentre outros, cortar gastos de 

forma a garantir o pagamento da dívida externa. 

O Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 1996) defende que conferir educação 

básica à população reduz a taxa de pobreza, aumenta a produtividade, reduz a fertilidade 

e a melhora da saúde das classes sociais menos abastadas. O foco é o atendimento das 

necessidades do mercado de trabalho que demanda profissionais com conhecimentos 

gerais de linguagem, ciências e matemática, além da capacidade de comunicação.  

Condicionando a educação às necessidades do capital, o Banco Mundial 

(BANCO MUNDIAL, 1996) apresentou um pacote de medidas para a realização de 

reformas educacionais nos países em desenvolvimento, sem adequação às 

especificidades de cada um deles. Esse órgão realizou empréstimos a esses países com 

juros altos, visando obter lucro, e orientou a reorganização da educação.  

De acordo com o Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 1996), a centralização 

dos sistemas de educação de diversos países dificultava o atendimento às reais 

necessidades de cada lugar, pois são os órgãos sociais e profissionais da educação que 

atuam em âmbito local que conhecem mais as suas condições de trabalho, sendo, então, 

mais capazes de definir os insumos adequados e equacionar os problemas. Além disso, 

o Banco Mundial considera que a descentralização torna as instituições mais 
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responsáveis pela qualidade educacional perante a população, recaindo sobre a ideia de 

responsabilização de resultados. 

No Brasil, o processo de descentralização de poderes e encargos educacionais 

teve como uma de suas vertentes a “[...] transferência das funções de administração e 

manutenção do ensino fundamental do âmbito do Estado para os municípios” 

(CABRAL NETO; OLIVEIRA, 2006, p.26). Porém, na maioria dos estados, ela foi 

implantada sem avaliar a capacidade dos municípios, e estes, em busca de aumentar 

suas receitas, aceitaram o desafio, mesmo sem possuir os recursos compatíveis.  

A descentralização de poderes e encargos educacionais não foi acompanhada de 

uma efetiva gestão democrática, pois o Estado continua definindo as políticas e 

controlando a execução realizada pelos entes federados de forma centralizada. O que 

ocorreu foi uma transferência de responsabilidades. O Estado passou a fomentar a 

política educacional, não atuando diretamente nas estruturas das escolas, mas 

repassando funções de administração e manutenção do ensino aos estados, municípios e 

às próprias instituições escolares (CABRAL NETO; OLIVEIRA, 2006). Por outro lado, 

constatou-se no país uma diminuição da qualidade da educação pública considerando a 

ampliação de vagas acompanhada da diminuição do investimento, pois a prioridade era 

o pagamento da dívida externa, diminuindo os investimentos sociais.  

Por meio de medidas como essas foi se reconfigurando a regulação estatal dos 

serviços educacionais. Barroso (2005) considera que o conceito de regulação se 

configurou a partir da teoria dos sistemas, sendo concebido como a forma de manter os 

sistemas em equilíbrio. O autor defende que, no que tange aos processos educativos, a 

função do Estado não é só de busca pelo equilíbrio, mas de transformação do sistema 

pelo reajustamento das suas ações por meio de regras que orientam seu funcionamento. 

O Estado passou a controlar de forma mais flexível as ações dos sistemas 

públicos e privados, responsabilizando cada esfera por suas ações. Isso, segundo Afonso 

(2009), fortalece a ideia de Estado Avaliador, em que são utilizados modelos de gestão 

privada, baseados na lógica do mercado. Nesse caso, a ênfase volta-se para os resultados 

em detrimento do processo, numa busca pela diminuição das despesas públicas, sendo 

necessários mecanismos de controle e de responsabilização cada vez mais sofisticados, 

como as avaliações educacionais. 
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Souza e Oliveira (2003) utilizam a noção de quase-mercado educacional para 

explicar esse processo, analisando que a avaliação, entre outras funções, assume a de 

propiciar o controle dos resultados obtidos pelas escolas e sistemas educacionais, além 

de legitimar a competição entre e no interior dessas instâncias. Essa noção é alicerçada 

na lógica de mercado, porém, visto que a educação consiste em um serviço social, não 

pode ser enquadrada em um modelo total de mercado, como foco na privatização e na 

concorrência. Nesse sentido, ela pode ser tomada como um quase-mercado porque adota 

uma estrutura intermediária da lógica capitalista, utilizando formas de gestão baseadas 

na lógica de mercado.  

Assim, a avaliação foi sendo vista como uma parte importante da regulação dos 

serviços educacionais, pois, a partir da concepção de quase-mercado, segundo Dias 

Sobrinho (2003, p.20), permitiria “[...] diagnosticar quantitativamente a rentabilidade e 

a eficiência da escola, dos processos pedagógicos e administrativos”. A avaliação tem 

um papel importante para assegurar a qualidade dos serviços prestados, no entanto, as 

políticas neoliberais e neoconservadoras dão um tom mais acentuado para a avaliação 

como controle dos serviços prestados pelas escolas ou redes de ensino. Inclusive, o 

Banco (BANCO MUNDIAL, 1996) incentiva a criação de um sistema nacional de 

avaliação, para regulamentar e monitorar a qualidade da educação. 

Dessa maneira, foi sendo ampliada a concepção de avaliação institucional para 

aferir o desempenho educacional, tornando-se parte da legislação nacional, a partir da 

década de 1990. Brandalise (2010) critica que as políticas avaliativas criadas a partir de 

então têm uma preocupação centralizada nos resultados em detrimento dos processos 

educacionais. Entendemos, então, que a concepção de regulação educacional alia 

controle e prestação de contas dos resultados educacionais à sociedade, implementando 

diretrizes elaboradas em âmbito transnacional para atender as necessidades do capital, 

legitimados pela autoridade do Estado local. Seguindo essa lógica, analisamos a seguir, 

como as políticas de avaliação estão sendo implementadas no país. 

 

As políticas de avaliação no contexto brasileiro 

No contexto das reformas educacionais da década de 1990, as políticas de 

descentralização de poderes e encargos para as esferas locais de poder implementadas 

pelos Estados demandou formas de controle dos serviços educacionais por meio da 
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avaliação. A partir de então, isso levou a consolidação de sistemas de avaliação em 

todos os níveis da educação brasileira. Porém, Gatti (2009) ressalta que uma 

preocupação maior com os processos avaliativos iniciou-se nos anos de 1960, quando se 

buscava criar instrumentos que garantissem a objetividade da avaliação, assim como 

investimentos na formação dos profissionais que trabalhariam com a temática. A 

primeira experiência retratada pela autora foi a criação do Centro de Estudos de Testes e 

Pesquisas Psicológicas, com o objetivo de desenvolver e estudar testes educacionais. 

Desse modo, foram elaboradas provas objetivas e questionários sobre características 

socioeconômicas dos alunos do último ano do ensino médio a fim de relacionar 

conhecimentos às variáveis sociais.  

Outra iniciativa que merece destaque foi, segundo Gatti (2009), os estudos de 

políticas e programas financiados pelo Banco Mundial, principalmente o do Projeto 

EDURURAL. Segundo Bonamino e Franco (1999), foram investigados os impactos do 

programa, buscando avaliar as consequências dos investimentos realizados em 

capacitação docente e na aquisição de insumos educacionais sobre o rendimento dos 

alunos. Gatti ressalta, ainda, que a metodologia utilizada era clara e bem estruturada 

buscando instaurar uma escola de acordo com as necessidades das populações 

desfavorecidas. 

As experiências brasileiras de avaliação, no entanto, eram pontuais e sofriam as 

descontinuidades das políticas com as mudanças de governo. Além disso, a década de 

1980 foi marcada pelo crescimento da crítica ao tecnicismo e à burocracia, havendo um 

processo de retração das ações de avaliação. Percebemos, assim, que as iniciativas 

implementadas de avaliação de programas e processos educacionais não possuíam uma 

sistemática bem definida e de alcance amplo, que permitissem sua estabilização. Porém, 

ao final dos anos de 1980, alguns debates questionavam o crescimento do fracasso 

escolar e a percepção de que não se havia dados confiáveis em nível de sistemas 

escolares sobre o rendimento escolar dos alunos. Por isso, em 1987, implementou-se um 

processo de avaliação em dez capitais, com o objetivo de identificar o rendimento 

escolar. Os resultados obtidos não foram bons e repercutiram em escala nacional, pois a 

mídia influenciou nessa divulgação, despertando um interesse maior pelos processos 

avaliativos (GATTI, 2009). 
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Assim, a partir da década de 1990, a avaliação assumiu centralidade nas políticas 

educacionais brasileiras, tornando-se um campo de muitos estudos. Isso pode ser 

atribuído às lutas de setores organizados na sociedade civil e, em especial, dos 

educadores por maior transparência e qualidade dos serviços públicos, como também, 

sobretudo, às reformas educacionais implementadas pelo governo. Essas reformas 

inserem-se no contexto das mudanças realizadas no papel do Estado e nas formas de 

regulação dos serviços educacionais conforme a concepção de Estado mínimo 

neoliberal. 

A lógica de gestão predominante passa a ser focada no gerencialismo marcado 

por uma busca constante pela eficiência e eficácia dos serviços. Para isso, são 

fortalecidas as estratégias de controle por meio de avaliações externas. A proposta é de 

uma gestão focada em indicadores de desempenho, com vistas a alcançar o sucesso 

escolar. Nesse sentido, o foco nos resultados torna a avaliação uma ferramenta 

estratégica da gestão, pois fornece um panorama do estado em que se encontram os 

processos educativos (CASTRO, 2007; SILVA, 2011a). Porém, consideramos que a 

análise apenas dos resultados não permite identificar especificidades do processo, como: 

características do alunado, condições de trabalho docentes, infraestrutura escolar etc. 

Além disso, essa forma de gestão visa mais o controle dos resultados e a 

responsabilização dos sujeitos do que a correção dos problemas identificados. 

No entanto, se partirmos da concepção de que a avaliação permite ajustar ou 

redirecionar ações a partir dos resultados obtidos, realmente teremos um instrumento 

que possibilita ao gestor tomar decisões com mais conhecimento sobre o assunto em 

pauta. No caso das avaliações de sistema, o gestor é o Estado, e este deveria utilizar os 

resultados para pensar políticas e programas educacionais que favorecessem a superação 

das dificuldades encontradas. Todavia, observa-se que a gestão pública tem se pautado 

mais na definição precisa das metas a serem atingidas, na cobrança de resultados e no 

estímulo à competição entre as instituições públicas como meio de melhoria da 

qualidade educacional. 

Com esse propósito se propagaram iniciativas de avaliações de sistemas e 

exames tais como: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional de Cursos (conhecido como 

Provão, e foi substituído pelo Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior – 
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ENADE), Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos (ENCEJA), Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e a Prova Brasil. 

No que se refere à educação básica, em 1990, ocorreu a implementação da 

primeira iniciativa de uma avaliação sistêmica do ensino fundamental e médio, em 

escala nacional. Trata-se do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

implantado, inicialmente, pelo Ministério da Educação em articulação com as 

Secretarias Estaduais de Educação.  

O SAEB abrange o 5º e o 9º anos do ensino fundamental e o 3º ano do ensino 

médio e teve sua metodologia aperfeiçoada em 1995, com a utilização da Teoria de 

Resposta ao Item, que se trata de uma modelagem estatística que visa criar escalas de 

habilidades. O seu foco está na questão, chamada de item, e sua probabilidade de acerto, 

a qual envolve diversas habilidades. O SAEB é composto por provas de Língua 

Portuguesa e Matemática, realizadas pelos alunos, aplicação de questionários sobre o 

contexto escolar aos diretores, professores e alunos, para identificar as características 

destes e as condições físicas e de equipamentos da escola (GATTI, 2009; CASTRO, 

2009; SOUZA e OLIVEIRA, 2003).  

Em 2005, através da Portaria 931/05 (BRASIL, 2005), a estrutura do SAEB foi 

novamente redefinida, passando a ser composta pela Avaliação Nacional da Educação 

Básica (ANEB) e pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC). A 

primeira tem o seu foco na gestão dos sistemas educacionais e é implementada tomando 

por base amostras aleatórias de alunos das redes de ensino estaduais e municipais, 

mantendo o formato anterior do SAEB. A ANRESC, conhecida por Prova Brasil, possui 

como foco os resultados de aprendizagem da unidade escolar e é aplicada aos alunos do 

5º ao 9º ano de todas as escolas do ensino fundamental públicas e urbanas, com mais de 

20 alunos na séries. A Prova Brasil examina as competências de leitura e matemática e 

ocorre de dois em dois anos. De acordo com Castro (2009), essa avaliação torna-se uma 

ferramenta fundamental para a escola identificar suas fragilidades e potencialidades no 

que diz respeito à formação dos alunos. Porém, a autora também ressalta que não há 

iniciativas em grande escala para utilizar os resultados em prol da melhoria da educação 

nesse nível. 

Corroborando com essa afirmativa, Castro (2009) e Silva (2011a) ressaltam que 

o SAEB, dessa forma, consiste em uma ferramenta para monitorar o desenvolvimento 
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educacional e de sua qualidade, por meio da avaliação dos sistemas de ensino, visto que 

a ideia difundida é que a utilização de testes estandardizados proporcionaria uma 

educação de mais qualidade. Souza e Oliveira (2003, p.881) afirmam que a definição 

desse sistema de avaliação foca a finalidade de “[...] reverter o quadro de baixa 

qualidade e produtividade do ensino, caracterizado, essencialmente, pelos índices de 

repetência e evasão escolar”. 

Porém, ao analisarmos os processos educativos brasileiros, podemos perceber 

que os resultados da avaliação não estão sendo utilizados para fundamentar processos de 

mudanças que impactem na qualidade. Notamos que, da forma que é difundida pela 

mídia ou até mesmo pelo governo, a avaliação tem se tornado um mecanismo de 

responsabilização das pessoas da escola e dos sistemas pelos resultados que apresentam. 

Outra iniciativa de sistemas de avaliação da educação básica é o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), que possui caráter voluntário de adesão e foi 

implantado pelo MEC em 1998. Tem por objetivo avaliar o desempenho individual do 

estudante ao finalizar o Ensino Médio, de forma a verificar seu desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para o exercício da cidadania. Sua adesão tem 

sido ampliada a cada ano, por ter se tornado uma forma de acesso ao ensino superior. 

Um problema observado com o ENEM, segundo Castro (2009), diz respeito à 

divulgação dos resultados pelo MEC, por meio de um ranking das instituições, a partir 

dos resultados de 2008. Essa situação instaurou um amplo debate nos meios de 

comunicação, questionando essa forma de divulgação. Castro (2009), além de Souza e 

Oliveira (2003), ressalta que estabelecer um ranqueamento é incoerente com o objetivo 

do ENEM, que seria avaliar o desempenho do aluno e não as instituições de ensino. 

Entendemos que, dessa forma, transfere-se para o aluno a causa do seu sucesso pessoal 

e profissional, sem considerar os fatores socioeconômicos que influenciam diretamente 

sua trajetória escolar e tampouco as condições em que vem ocorrendo o processo de 

ensino-aprendizagem nas escolas públicas brasileiras, que, normalmente, atendem à 

população mais pobre. Essa prática de responsabilização do aluno pelo seu próprio 

(in)sucesso retira o foco das diferenças de classes, mascara as desigualdades sociais 

existentes no sistema capitalista. 

As políticas públicas de avaliação ganharam um reforço em 2007, no governo do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, ao ser lançado pelo MEC o Plano de 
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Desenvolvimento da Educação – PDE (BRASIL, 2008). Esse plano foi divulgado de 

forma ampla pela imprensa e recebeu o apoio da opinião pública sob a crença de que se 

enfrentaria o problema da qualidade na educação básica brasileira. Segundo Saviani 

(2007), esse plano sofreu críticas que alertavam para a impossibilidade de garantir que 

alcançaria os resultados esperados. Seu lançamento foi simultâneo à promulgação do 

Decreto nº 6.094/07 (BRASIL, 2007), que trata sobre o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, o qual se se configura como um acordo colaborativo entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, que estabelece 28 diretrizes com vistas a 

melhorar a qualidade da educação básica no país. 

O PDE traz consigo a adoção do Índice de desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), como indicador do cumprimento das metas acordadas no Termo de Adesão ao 

Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007). Segundo o artigo 3º do Decreto 

6.094/07, esse índice será calculado e divulgado pelo INEP e terá por função também 

aferir a qualidade da educação básica “[...] a partir dos dados sobre rendimento escolar, 

combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – SAEB” (BRASIL, 2007, Art. 3º).  

Para Saviani (2007), em relação ao aspecto técnico, esse índice representou um 

avanço considerável por combinar os dados de repetência, de evasão e de rendimento 

dos alunos, aferindo os resultados de aprendizagem localmente, ou seja, em cada escola. 

Porém, segundo Freitas (2007), existem outras variáveis que podem influenciar 

diretamente nos aspectos qualitativos de uma escola e que não são mensuradas pelo 

IDEB. 

Silva (2011b) destaca que a partir do PDE, para os municípios e estados obterem 

transferências e assistências técnicas do MEC, tornou-se necessário aderir ao Plano de 

Metas Compromissos Todos pela Educação e elaborar o Plano de Ações Articuladas 

(PAR). Trata-se de um plano elaborado por estados e municípios a partir de diagnóstico 

sobre a realidade educacional local, sob a assistência técnica e financeira da União, com 

o objetivo de planejar ações que visem à melhoria do desempenho dos alunos na Prova 

Brasil e no IDEB. 

Com a adoção dessas prerrogativas para obter auxílio do MEC, pode ser 

observado o fortalecimento da centralização do controle do Estado sobre os sistemas, as 

escolas e seus processos educativos, por meio de mecanismos, de certa forma 
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coercitivos, que aliam a definição de metas, a avaliação e a publicização de resultados 

educacionais e incentivos financeiros às melhores escolas, implementando, assim, a 

lógica gerencial na gestão pública das escolas. Percebe-se um processo que favorece a 

concorrência entre as instituições escolares e a lógica da meritocracia, que pode 

aumentar a distância entre as melhores e as piores escolas, posto que as primeiras são 

premiadas com recursos, tornando mais difíceis para as demais modificarem sua 

situação. 

Silva (2011b) critica a utilização dos resultados para definir as instituições que 

devem receber incentivos ou punições, sob a justificativa de mobilizar os profissionais e 

alunos a alcançarem melhores desempenhos nas provas. De acordo com a autora, isso 

poderá ocasionar uma redução dos processos pedagógicos para atender às necessidades 

da avaliação. Partimos da concepção de que esses incentivos fazem com que a escola 

preocupe-se mais em preparar os alunos para a realização dessas provas em detrimento 

de outros aspectos pedagógicos, como a formação cidadã. 

No entanto, pode-se afirmar que o Plano de Ações Articuladas trouxe consigo 

também alguns pontos favoráveis para a administração da educação pública. Com ele, é 

fortalecida a coordenação do MEC na implementação de políticas que podem colaborar 

para a melhoria educacional, por meio da assistência a um grande número de municípios 

que não possuem estrutura e pessoal qualificado para gerir as mudanças necessárias. 

Com o PDE, Silva (2011b) enfatiza que a União reafirma o seu papel de indutor de 

políticas para a educação básica, as quais devem ser implantadas pelos municípios e 

estados. Essa prática denota que o governo federal mantém a sua função de formulação 

das políticas educacionais enquanto os demais entes federativos as executam.  

Essa política de indução de políticas de avaliação dos resultados das ações 

conota a ideia neoliberal de descentralização/recentralização de poderes e de 

responsabilização das esferas locais de poder, da sociedade ou até mesmo dos 

indivíduos pelos serviços sociais. Segundo Cabral Neto (2009), a nova gestão pública 

conta com dois mecanismos de responsabilização. O primeiro está relacionado à lógica 

de resultados, na qual deve existir um “[...] controle a posteriori dos resultados da ação 

governamental” (CABRAL NETO, 2009, p. 173), com a participação da sociedade na 

definição de metas e índices. O segundo trata-se da competição administrada, a qual se 

baseia “[...] no fim do monopólio na provisão dos serviços, estabelecendo-se a 
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concorrência entre os provedores estatais, privados ou públicos não estatais” (CABRAL 

NETO, 2009, p.174). A competição é considerada administrada porque a oferta é 

controlada por agências governamentais, através de aplicação de sanções ou 

premiações, conforme os resultados obtidos. 

Freitas (2007) considera que a utilização da Prova Brasil responsabiliza as 

escolas, por meio da exposição de seus resultados, supostamente com o objetivo de 

melhorar sua qualidade. Desse modo, o sucesso é atribuído ao mérito pessoal de cada 

aluno e aos profissionais que atuam na escola. Dessa forma, o autor afirma que os 

mecanismos de avaliação externa às escolas estão a serviço da ideologia neoliberal, 

quando se limitam “[...] à medição do mérito e à ocultação da desigualdade social sob a 

forma de indicadores „neutros‟, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB)” (FREITAS, 2007, p.971). Conforme ele, essas estratégias tornam-se 

insuficientes para melhorar a qualidade da educação, pois responsabilizam apenas as 

escolas, quando as questões são de ordem mais ampla. 

Castro (2009) ressalta os benefícios que poderiam ser obtidos pelas práticas 

avaliativas se implementadas baseando-se em uma lógica diversa do ideário neoliberal, 

em que o sistema de avaliação possibilite obter informações estratégicas que facilitem a 

discussão sobre a situação educacional do país, através da identificação do que os 

alunos estão ou não aprendendo em relação às orientações curriculares. Assim, pode 

fornecer subsídios para orientar a formulação, implementação e ajustes das políticas 

educacionais, utilizando dados provenientes do acompanhamento do processo e de seus 

resultados. 

Fonseca, Oliveira e Amaral (2008) mostram que existem dois lados conflituosos 

sobre os processos avaliativos. Por um lado, ressaltam-se seus aspectos positivos, caso 

os indicadores sejam analisados qualitativamente para valorizar as iniciativas da escola, 

criar condições de mudanças para adequar currículos e melhorar a formação e a prática 

do corpo docente. Porém, tornam-se negativos ao instigar a competitividade e a 

discriminação entre as instituições ou sistemas, se utilizados para medir o desempenho 

institucional apenas com uma base quantitativa. Dessa forma, as atividades dos sistemas 

de avaliação não podem se encerrar com a divulgação dos resultados, sob a crença de 

que apenas isso transformaria a qualidade educacional.  
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Corroborando com esse posicionamento, Brandalise (2010) afirma que, no 

interior das escolas, os resultados das avaliações deveriam suscitar uma análise 

profunda da qualidade do trabalho educativo realizada por seus próprios integrantes, 

porém, isso raramente acontece. Entendemos que por meio dessas avaliações a escola 

pode analisar seu trabalho em relação às outras instituições do país e da sua região, mas 

também verificar as necessidades e avanços da aprendizagem dos educandos. No que se 

refere ao sistema, os dados obtidos pelas escolas provê indicativos acerca dos 

investimentos realizados, apontam onde deve incidir os novos investimentos orientando 

a elaboração ou redefinição de programas que colaborem na consecução de políticas 

capazes de garantir qualidade educacional para toda população do país.  

 

Considerações finais  

 Apesar das críticas que realizam às avaliações externas às escolas, os autores 

aqui estudados não se contrapõem totalmente a elas, mas não concordam com seus 

desdobramentos pautados na responsabilização dos sujeitos locais e no controle 

centralizado das ações educacionais, seguindo a lógica neoliberal. A lógica de 

enxugamento de investimentos e de pressões por resultados levam as escolas a 

concorrerem entre si podendo, inclusive, gerar fraudes na busca da obtenção de recursos 

e melhoria dos resultados. Compreendemos ainda que o incremento de recursos para as 

instituições atrelado aos resultados das avaliações externas às escolas reforça a 

competição desigual que desagrega os profissionais que deveriam buscar melhorias 

educacionais em comum, distanciando-os no interior das escolas e dos sistemas. 

Ressaltamos, no entanto, a importância dessas avaliações como instrumentos 

para monitorar as práticas educativas desenvolvidas pelas instituições e reorientar 

políticas. Essas avaliações poderiam ser proveitosas mostrando quais políticas e 

programas têm trazido benefícios para as escolas, proporcionando uma análise global 

das instituições e possibilitando também verificar se os sistemas estão cumprindo seu 

papel de criar condições para que o ensino de qualidade social se desenvolva nas 

escolas.  

 Entendemos que é necessário mudar a concepção de avaliação de uma 

perspectiva de responsabilização e culpabilização dos sujeitos locais para uma visão de 

busca de informações capazes de subsidiar a construção de uma educação de qualidade 
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a partir de responsabilidades compartilhadas pelos entes federados e sujeitos escolares. 

Entre outros aspectos, isso demanda incremento de investimentos, melhoria nas 

condições de trabalho e na formação dos profissionais, processos de autoavaliação 

institucional que possibilitem que os problemas das escolas e dos sistemas sejam 

identificados e resolvidos pelos próprios sujeitos, guardando as devidas 

responsabilidades. Partimos da concepção de avaliação institucional como um processo 

em que os participantes estão envolvidos na busca de soluções para os problemas que 

vivenciam. 

Nesse sentido, as avaliações externas dos sistemas possuem sua importância ao 

fornecerem subsídios para a análise da escola. Utilizando esses resultados unidos à 

autoavaliação da instituição e às avaliações dos alunos realizadas pelos professores será 

possível identificar problemas e contradições da escola, buscando soluções em 

conjunto, pois, compreendemos que essas duas formas de avaliação institucional, 

interna e externa, podem cooperar entre si na construção de uma qualidade maior à 

educação do país. 

 

 

Referências 

 

AFONSO, A.J. Avaliação Educacional: regulação e emancipação: para uma sociologia 

das políticas avaliativas contemporâneas. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

BANCO MUNDIAL. Prioridades y estratégias para la educación. Washington, DC: 

Banco Mundial, 1996. Disponível em: <http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/06/13/000160

016_20050613172136/Rendered/PDF/14948010spanish.pdf>, acessado em 28 de 

setembro de 2013. 
 
BARROSO, J. O Estado, a educação e a regulação das políticas públicas. Educação e 

sociedade. V. 26, n. 92. Out.,2005. 

 

BRANDALISE, M.A.T. Autoavaliação das escolas: alinhavando sentidos, produzindo 

significados. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2010. 

 

BONAMINO, A.; FRANCO, C. Avaliação e Politica Educacional: o processo de 

institucionalização do SAEB. Cadernos de Pesquisas. N. 108. Nov.,1999. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 931, de 21 de Março de 2005, Portaria 

ministerial que institui o Sistema de Avaliação da Educação Básica, composto pela 

Prova Brasil (Anresc) e pelo Saeb (Aneb). Brasília, 2005. 

 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/06/13/000160016_20050613172136/Rendered/PDF/14948010spanish.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/06/13/000160016_20050613172136/Rendered/PDF/14948010spanish.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/06/13/000160016_20050613172136/Rendered/PDF/14948010spanish.pdf


14 

 

______. Ministério da Educação e Cultura. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e 

Estados, e a participação das famílias e da comunidade. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 2007. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/decreto/d6094.htm>. Acesso em 18/06/12. 

 

______. Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação. 

Brasília, 2008. 

 

CABRAL NETO, A.; OLIVEIRA, M.N. Descentralização/Municipalização do Ensino 

no Estado da Bahia: Aspectos Político-Institucionais e Administrativos. In: CABRAL 

NETO, A.; NASCIMENTO, I.V.; LIMA, R. (Org.). Política Pública de Educação no 

Brasil: compartilhando saberes e reflexões. Porto Alegre: Sulinas, 2006. 

 

CABRAL NETO, A. Avaliação do Ensino Superior no Brasil: Tensões entre 

emancipação e regulação. In: CHAVES, V. L. J.; CABRAL NETO, A. C.; 

NASCIMENTO, I.V. (Org.); CASTRO, A.M.D.A. [et al.]. Políticas da Educação 

Superior no Brasil: velhos temas e novos desafios. São Paulo: Xamã, 2009. 

 

CARNOY, M. Mundialização e reforma da educação: o que os planejadores devem 

saber. Tradução: Guilherme João de Freitas Teixeira. Brasília: UNESCO, 2002. 

 

CASTRO, A.M.D.A. Gerencialismo e Educação: estratégias de controle e regulação da 

gestão escolar. In: CABRAL NETO, A. (Org.). Pontos e contrapontos da política 

educacional: uma leitura contextualizada de iniciativas governamentais. Brasília: Liber 

Livro Editora, 2007. 

 

CASTRO, M.H.G. Sistemas de avaliação da educação no Brasil: avanços e novos 

desafios. São Paulo Perspectiva. V. 23, n. 1. Jan./jun., 2009. 

 

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação 

superior. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

FONSECA, M; OLIVEIRA, J.F.; AMARAL, N.C. Avaliação, desenvolvimento 

institucional e qualidade do trabalho acadêmico. In: OLIVEIRA, J.F; FONSECA, M. 

(Org.). Avaliação institucional: sinais e práticas. São Paulo: Xamã, 2008. 

 

FREITAS, L.C. Eliminação adiada: o ocaso das classes populares no interior da escola e 

a ocultação da (má) qualidade do ensino. Educação e sociedade. V. 28, n. 100. Edição 

especial. Out.,2007. 

 

GATTI, B. Avaliação de sistemas educacionais no Brasil. Sísifo: Revista de Ciências da 

Educação. N. 9. Mai./Ago., 2009. 

 

SAVIANI, D. O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto do MEC. 

Educação e sociedade. V. 28, n. 100. Edição especial. Out.,2007. 

 



15 

 

SILVA, A.F. Avaliação da educação básica, gestão escolar e trabalho docente. In: 

SOUSA JUNIOR, L.; FRANÇA, M.; FARIAS, M.S.B. (Orgs.). Políticas de gestão e 

práticas educativas: a qualidade do ensino. Brasília: Liber Livro, 2011a. 

 

SILVA, A.F. Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente e Estado avaliador. In: 

SOUSA JUNIOR, L.; FRANÇA, M.; FARIAS, M.S.B. (Orgs.). Políticas de gestão e 

práticas educativas: a qualidade do ensino. Brasília: Liber Livro, 2011b. 

 

SOUZA, A.Z.L.; OLIVEIRA, R.P. Políticas de avaliação da Educação e quase mercado 

no Brasil. Educação e sociedade. V. 24, n. 84. Set. 2003. 

 

TORRES, R.M. Melhorar a qualidade da educação básica? As estratégias do Banco 

Mundial. In: TOMASI, L.D.; WARDE, M.J.; HADDAD, S. (Org.). O Banco Mundial 

e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2003 

 


