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RESUMO 
Analisamos, neste trabalho, as práticas de avaliações externas, apresentando dados de uma pesquisa que 
foi desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa, e que fez uma análise dos resultados das avaliações 
de matemática nas escolas públicas que ofertam os anos  finais do Ensino Fundamental  (6º ao 9º), nas 
cidades  da microrregião  de  Ubá‐MG.  Foi  realizado  um  estudo  comparativo  e  analítico  dos  resultados 
dessas escolas na Prova Brasil (edições de 2007, 2009 e 2011) e no Programa de Avaliação da Rede Pública 
de Educação Básica – Proeb/SIMAVE (edições de 2010, 2011 e 2012). Conforme Afonso (2009), nas últimas 
décadas  os  países  capitalistas  têm  implementado  políticas  de  avaliação,  de  prestação  de  contas  e  de 
responsabilização  (accountability),  que  foram  se  ajustando  de  tal  forma  que  ficaram  imunes  às 
concepções  político‐ideológicas  dos  governos,  padronizando  e  homogeneizando  suas  consequências 
independente  das  diversas  realidades  culturais,  políticas,  econômicas  e  educacionais  dos  países.  Esta 
tendência  homogeneizadora,  por  sua  própria  natureza  ideológica,  têm  validado  as  ações  avaliativas, 
aumentando  a  sua  eficácia  legitimadora  de  tal  forma  que  fica  difícil  discernir  com  clareza  todos  os 
interesses, as demandas e as  funções que  lhe  são atribuídas. A  tendência homogeneizadora das ações 
avaliativas puderam ser identificadas, especialmente nas práticas relatadas nas entrevistas realizadas com 
as  equipes  gestoras  das  escolas.  Visando  desocultar  os  interesses  dessa  lógica  reguladora  de  caráter 
neoliberal,  que  pressiona  os  profissionais  por meio  de  numerosas  avaliações  que  geram  resultados  e 
produzem  indicadores de desempenho, e provoca a exclusão dentro da própria escola dos alunos  com 
resultados  insatisfatórios,  fomos pesquisar o  “chão” das  escolas.  E os dados  indicaram que,  apesar da 
microrregião  estar  ajustada  aos  condicionantes  impostos  pelo  “Estado  avaliador”  (AFONSO,  2009),  a 
realidade de cada instituição deve ser dimensionada ao serem observados os impactos dos resultados das 
avaliações na dinâmica  institucional, pois os diferentes contextos não são considerados pelas avaliações 
externas. Notou‐se que a microrregião alcançou resultados satisfatórios em tais avaliações, demonstrando 
que  adequou‐se,  mesmo  que  com  medidas  artificiais,  ao  que  é  recomendado.  Certamente  que  tais 
práticas colaboram para desvincular, cada vez mais, a educação do seu compromisso com a emancipação 
humana.  
 
Palavras‐chave: Políticas neoliberais; Avaliações externas de Matemática; SIMAVE/PROVA BRASIL; Estado 
avaliador. 
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Resumo: Analisamos, neste trabalho, as práticas de avaliações externas, apresentando 
dados de uma pesquisa que foi desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa, e que 
fez uma análise dos resultados das avaliações de matemática nas escolas públicas que 
ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), nas cidades da microrregião de 
Ubá-MG. Foi realizado um estudo comparativo e analítico dos resultados dessas escolas 
na Prova Brasil (edições de 2007, 2009 e 2011) e no Programa de Avaliação da Rede 
Pública de Educação Básica – Proeb/SIMAVE (edições de 2010, 2011 e 2012). 
Conforme Afonso (2009), nas últimas décadas os países capitalistas têm implementado 
políticas de avaliação, de prestação de contas e de responsabilização (accountability), 
que foram se ajustando de tal forma que ficaram imunes às concepções político-
ideológicas dos governos, padronizando e homogeneizando suas consequências 
independente das diversas realidades culturais, políticas, econômicas e educacionais dos 
países. Esta tendência homogeneizadora, por sua própria natureza ideológica, têm 
validado as ações avaliativas, aumentando a sua eficácia legitimadora de tal forma que 
fica difícil discernir com clareza todos os interesses, as demandas e as funções que lhe 
são atribuídas. A tendência homogeneizadora das ações avaliativas puderam ser 
identificadas, especialmente nas práticas relatadas nas entrevistas realizadas com as 
equipes gestoras das escolas. Visando desocultar os interesses dessa lógica reguladora 
de caráter neoliberal, que pressiona os profissionais por meio de numerosas avaliações 
que geram resultados e produzem indicadores de desempenho, e provoca a exclusão 
dentro da própria escola dos alunos com resultados insatisfatórios, fomos pesquisar o 
“chão” das escolas. E os dados indicaram que, apesar da microrregião estar ajustada aos 
condicionantes impostos pelo “Estado avaliador” (AFONSO, 2009), a realidade de cada 
instituição deve ser dimensionada ao serem observados os impactos dos resultados das 
avaliações na dinâmica institucional, pois os diferentes contextos não são considerados 
pelas avaliações externas. Notou-se que a microrregião alcançou resultados satisfatórios 
em tais avaliações, demonstrando que adequou-se, mesmo que com medidas artificiais, 
ao que é recomendado. Certamente que tais práticas colaboram para desvincular, cada 
vez mais, a educação do seu compromisso com a emancipação humana.  
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Considerações iniciais: dos objetivos do trabalho à discussão sobre o tema 

Conforme Afonso (2009), nas últimas décadas os países capitalistas têm 

implementado políticas de avaliação, de prestação de contas e de responsabilização 

(accountability), que “foram ganhando certa imunidade às concepções político-

ideológicas dos governos, disseminando e homogeneizando muitos dos seus efeitos, 

como se essas mesmas políticas ganhassem o seu verdadeiro sentido situando-se acima 

das realidades culturais, políticas, econômicas e educacionais nacionais”. Esta tendência 

homogeneizadora, por sua própria natureza ideológica, têm validado as ações 

avaliativas, aumentando a sua eficácia legitimadora de tal forma que fica “difícil 

desocultar os interesses, demandas e funções que lhe subjazem” (Op. cit.).  

Essa tendência reguladora de caráter neoliberal compõe o chamado “Estado 

Avaliador” (AFONSO, 2009), que é comprometido com as lógicas do mercado e atua 

como controlador e fiscalizador de políticas e programas. Sendo assim, o Estado 

aumenta seu controle ao final do processo e, pari passu, descentraliza muitas de suas 

funções para os sistemas de ensino, pressionando os profissionais por meio de 

numerosas avaliações que geram resultados e produzem indicadores de desempenho, e 

provocando a exclusão, dentro da própria escola, dos alunos com resultados 

insatisfatórios.  

No Brasil, as avaliações externas têm oferecido informações que direcionam as 

políticas educacionais, além de gerarem mudanças na prática pedagógica das escolas e 

em concepções historicamente concebidas como qualidade, planejamento, formação 

docente, currículo, dentre outros. Ora, se já vivemos em um país com altos índices de 

exclusão educacional e social, qual o sentido de adotarmos políticas de avaliação que 

estejam voltadas para a classificação de alunos e ranqueamentos de instituições, 

medidas por meio de testes centralizados unicamente na dimensão cognitiva? Visando 

desocultar os interesses dessa lógica reguladora, pesquisamos o “chão” das escolas. 

Buscou-se, neste trabalho, discutir sobre o tema “Avaliações Externas”, 

apresentando dados de uma pesquisa que foi desenvolvida no âmbito da Universidade 

Federal de Viçosa, e que fez uma análise dos resultados das avaliações externas de 

matemática nas escolas públicas que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º 

ao 9º anos), nas cidades que compõem a microrregião de Ubá (que denominaremos 

como “MRUbá”), Zona da Mata de Minas Gerais. Para tanto, foi realizado um estudo 

comparativo e analítico dos resultados obtidos por essas escolas na Prova Brasil 

(referentes às edições dos anos de 2007, 2009 e 2011) e no Programa de Avaliação da 



Rede Pública de Educação Básica – Proeb (referentes às edições dos anos 2010, 2011 e 

2012), seguido de entrevistas com as equipes gestoras das escolas seleccionadas. 

A Prova Brasil pertence ao SAEB, portanto, compete à esfera federal, já o 

PROEB é uma das avaliações do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

(SIMAVE), cujo responsável é o Governo Estadual de Minas Gerais. Optamos por 

comparar tais edições, pois quando foi realizada a coleta dos dados da pesquisa, estes 

eram os resultados disponíveis das três últimas edições de cada avaliação.  

 A microrregião de Ubá, geograficamente, é composta por 17 municípios e teve 

sua população estimada, em 2010, pelo IBGE, em 269.650 habitantes, distribuída em 

uma área total de 3.593,648 km². Ubá é um importante município de Minas Gerais e boa 

parte do seu Produto Interno Bruto (PIB) é representada pelo setor de serviços, mas a 

indústria também desempenha um importante papel na sua economia, principalmente na 

fabricação de móveis e nas indústrias de confecções. Na indústria moveleira, Ubá se 

destaca compondo o maior polo moveleiro de Minas Gerais e o segundo maior do 

Brasil.  

As avaliações externas estão presentes nos mais diferentes contextos. No 

contexto internacional, temos a avaliação do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA). Já no contexto Nacional, temos o SAEB, o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), além dos sistemas próprios dos Estados Brasileiros, como é o 

caso de Minas Gerais, com o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação (SIMAVE). O 

SIMAVE vem sendo aplicado anualmente em escolas das redes estadual e municipal do 

Estado. Através dos desempenhos obtidos pelas escolas nestas avaliações são 

direcionadas as políticas públicas estaduais para a Educação (CAEd/UFJF, 2011).   

Além das avaliações servirem para subsidiar e orientar as políticas públicas 

educacionais para uma educação eficaz, numa perspectiva mercadológica, elas têm 

apontado as prioridades educacionais para a equipe pedagógica escolar, tendo 

fundamental importância na definição de ações e também do planejamento pedagógico 

e administrativo das escolas. Cabe então a nós, o papel de compreender a dinâmica 

interna dessas relações, buscando contribuir para a discussão dessa temática. 

 

Metodologia da Pesquisa 

 Esta pesquisa caracterizou-se por um estudo comparado e analítico-descritivo 

dos dados produzidos a partir de avaliações externas de Matemática aplicadas a alunos 

do 9º ano do Ensino Fundamental nas escolas públicas da MRUbá. Para tanto, este 



trabalho constou, de modo bem geral, das seguintes etapas para sua operacionalização: 

coleta de dados a partir da busca de uma amostra3 escolhida da população; análise 

descritiva com resumo dos dados quantitativos das avaliações externas coletados de 

sites oficiais; compreensão do comportamento do objeto de estudo, a fim de fazer, numa 

etapa posterior, a análise qualitativa/inferencial dos dados quantitativos, combinados 

com as entrevistas realizadas com as equipes gestoras de quatro escolas, selecionadas de 

acordo com os índices alcançados nas avaliações (uma escola de índice mais baixo, duas 

escolas com índice mediano, uma escola com índice mais alto). 

 Uma importante ferramenta que nos auxiliou na realização desta pesquisa foi a 

estatística, que é uma parte da Matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, 

organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização na tomada de 

decisões (CRESPO, 1995). Neste sentido, concordamos com Medeiros (2007, p. 20) 

quando afirma que “a estatística é uma valiosa ferramenta nas tentativas humanas de 

interpretação da realidade, principalmente para o exame de fenômenos de massa”, como 

é o caso das avaliações externas aplicadas pelos governos para aferir a qualidade dos 

sistemas de ensino.    

 Considerando essas caracterizações, a presente pesquisa teve um caráter tanto 

quantitativo quanto qualitativo. A pesquisa quantitativa lida com grande número de 

indivíduos, recorrendo a métodos estatísticos para a análise desses dados coletados. 

Deve ser representativa de um determinado universo de modo que seus dados possam 

ser generalizados e projetados para aquele universo. Mostra-se apropriada quando existe 

a possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras 

numéricas, ou busca padrões numéricos relacionados a conceitos cotidianos. Já a 

pesquisa qualitativa, também chamada naturalística, tem como foco entender e 

interpretar dados e discursos (D’AMBRÓSIO, 2006). Tem caráter exploratório, isto é, 

estimula os pesquisadores a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. 

Mostra aspectos subjetivos e atinge motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, 

de maneira espontânea. É utilizada quando se busca percepções e entendimento sobre a 

natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação.  

 Metodologicamente, partimos de uma pesquisa bibliográfica acerca do tema, 

tendo em vista que ela se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

                                                 
3 Esta amostra são as 30 escolas, de um total de 42, que pertencem à MRUbá e participaram de todas as 
avaliações externas nos anos analisados. Portanto, o critério para participar desta pesquisa foi o da escola 
ser pública e ter participado das três edições das duas avaliações analisadas, além de pertencer a um 
município da MRUbá.  



anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, dissertações e teses 

(SEVERINO, 2007). Destacam-se as dissertações de Oliveira (2011) e Soares (2011), 

que contribuíram no aprofundamento do tema avaliações externas, além de auxiliar na 

compreensão das dinâmicas da Prova Brasil e do Proeb. 

 Neste trabalho, propomos a comparação dos resultados do Proeb de Matemática 

ao longo dos anos de 2010, 2011 e 2012 nas escolas públicas da MRUbá. Analisamos 

também os resultados da Prova Brasil de Matemática em 2007, 2009 e 2011. Esta 

análise foi realizada de fevereiro de 2014 a março de 2015, com as 30 escolas que 

oferecem os anos finais do Ensino Fundamental e que participaram de todas as 

avaliações nos anos analisados, inseridas no contexto das 17 cidades da microrregião 

analisada. Os dados quantitativos foram coletados nos sites oficiais da Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).    

 Assim, devido ao grande número de escolas envolvidas nesta pesquisa, foram 

utilizados dois softwares para auxiliar na organização dos dados. Trata-se do SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), que é um software do tipo científico útil para 

fazer testes estatísticos, e pode também elaborar contagens de frequência, ordenar 

dados, reorganizar a informação, atuando também como um mecanismo de entrada dos 

dados. Utilizamos ainda o editor de planilhas Microsoft Office Excel, que é um 

aplicativo de criação de planilhas eletrônicas. Seus recursos incluem uma interface 

intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de gráficos.  

Organizados os dados, partimos para a análise inferencial dos dados 

quantitativos, cujo intuito foi o de comparar os resultados alcançados entre as escolas, 

nas três edições de cada uma das avaliações analisadas. Esta comparação foi feita para 

termos um panorama de como se encontram os resultados destas escolas da MRUbá em 

relação ao Estado (via Prova Brasil e Proeb) e ao País (via Prova Brasil). Objetivou-se, 

também, identificar fatores intra-escolares que poderiam contribuir com os resultados 

auferidos nas avaliações. Por isso, realizamos entrevistas semiestruturadas com 

supervisores pedagógicos e diretores, que se propuseram a participar desta pesquisa, de 

quatro escolas participantes conforme citado anteriormente.  

 

Resultados e Discussões  

Iniciamos nossa pesquisa coletando dados nos sites oficiais do Governo. Ao 

tabularmos os dados, constatamos que 100% das escolas participaram das três últimas 



edições da prova do Proeb, porém, quando se observa a participação das escolas nas três 

últimas edições da Prova Brasil, os dados mostram-se bem diferentes. Observando a 

tabela 1 abaixo, nota-se que, com o passar dos anos, a participação nas avaliações da 

Prova Brasil vem diminuindo.  

 

                Tabela 1: Participação das escolas da MRUbá na Prova Brasil (2007, 2009, 2011) 

Edição da Prova Brasil Porcentagem de participação 
2007 
2009 
2011 

90,5% 
80,95% 
78,97% 

                        Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Essa redução se deve, principalmente, ao fato de que as escolas que ficaram de 

fora da amostra não participaram da Prova Brasil, pois possuíam número de alunos 

matriculados inferior a 20, critério estabelecido pelo INEP para a aplicação das 

avaliações. Se analisarmos do ponto de vista pedagógico, teremos uma situação um 

tanto quanto desfavorável, pois a não participação exclui as escolas do propósito de 

melhoria da qualidade da educação vinculado a propostas das políticas educacionais 

atuais, visto que, sem o resultado da Prova Brasil, essas escolas não irão possuir o 

IDEB. Para estas escolas que ficam “sem IDEB”, é levado em consideração para o 

planejamento de políticas públicas educacionais e distribuição de recursos financeiros, 

para investimentos na infraestrutura da escola, somente a nota obtida pela escola na 

avaliação do Proeb. 

Muitas vezes esse baixo índice de matrículas também justifica investidas 

contrárias ao ideal de democratizar e qualificar a escola brasileira, pois serve de 

argumento para o fechamento de escolas, especialmente as situadas em zonas rurais ou 

periféricas. 

Constatamos, portanto, que o número de escolas a serem trabalhadas na pesquisa 

foi reduzido em 28,57% (12), totalizando uma amostra de 30 escolas, uma vez que 

apenas 71,43% (30) das escolas da MRUbá participaram de todas as edições das duas 

avaliações externas durante o período de análise. Ou seja, das 42 escolas previstas 

inicialmente para participarem da pesquisa, somente 30 instituições participaram de 

todas as avaliações externas nos anos analisados. 

As avaliações da Prova Brasil e do Proeb possuem a mesma escala e matriz, 

ano/série avaliada e participação simultânea das escolas nestas, logo, compreende-se 



que é possível fazer uma comparação das proficiências obtidas pela MRUbá nos anos 

finais do ensino fundamental, em ambas as avaliações, podendo-se observar as 

semelhanças entre os fenômenos analisados. Sendo assim, entende-se que o método 

comparativo possibilita a formulação e comprovação de hipóteses, pois  

podemos descobrir regularidades, perceber deslocamentos e transformações, 
construir modelos e tipologias, identificando continuidades e 
descontinuidades, semelhanças e diferenças, e explicitando as determinações 
mais gerais que regem os fenômenos sociais (SCHNEIDER e SCHIMITT, 
1998, p.1). 

 

Abaixo temos o quadro 1 com os padrões de desempenho em Matemática que 

são utilizados no SIMAVE:  

 

Quadro 1: Padrões de desempenho em Matemática utilizados pelo SIMAVE 

Ano Baixo Intermediário Recomendável
5º Ano Ensino Fundamental até 175 175 a 225 acima de 225 

9º Ano Ensino Fundamental até 225 225 a 300 acima de 300 

3º Ano Ensino Médio até 300 300 a 375 acima de 375 
Fonte: CAEd/UFJF, 2011. 

 

Na tabela a seguir, é possível observar os dados gerais obtidos nos anos finais do 

ensino fundamental, nas três últimas avaliações da Prova Brasil no país, no estado de 

Minas Gerais e na MRUbá.  

 

Tabela 2 – Dados de Proficiência nas avaliações de Matemática da Prova Brasil, em Minas Gerais e na 
Microrregião de Ubá (MRUbá), das edições de 2007, 2009 e 2011 no 9º Ano do Ensino Fundamental. 

Região 2007 2009 2011 Média 
Brasil 240,56 240,29 243,2 241,35
MG 252,60 257,54 263,2 257,78
MRUbá 263,86 266,46 273,3 267,87
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

 Já na tabela 3 abaixo, temos os resultados referentes à avaliação do Proeb no 

estado de Minas Gerais e na MRUbá, nos anos analisados na pesquisa. 

  
Tabela 3 – Média da Proficiência das avaliações de Matemática do Proeb para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, em Minas Gerais e na Microrregião de Ubá. Dados das edições de 2010, 2011 e 2012.  

Região 2010 2011 2012 Média 

MG 264,35 260,45 267,3 264.03 
MRUbá 274,33 275,76 274,50 274,87 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 



Observa-se, nas tabelas 2 e 3, que as proficiências obtidas por Minas Gerais e 

pela MRUbá, em todas as edições da Prova Brasil, são superiores as do país. O fato de 

Minas Gerais apresentar médias superiores às do Brasil é constantemente noticiado pelo 

governo do Estado na mídia, sobretudo em épocas de campanhas eleitorais, 

relacionando-os às investidas do Estado no campo das políticas públicas implementadas 

na educação. Sendo assim, essa diferença entre as proficiências do Brasil comparadas 

com o Estado pode ser explicada pelo fato de o estado de Minas Gerais ser um dos 

pioneiros na implantação de avaliações externas de âmbito estadual, além de indicarem 

um reflexo dos programas implementados nas escolas, como “Escola Referência” e o 

“14º Salário”. 

O “prêmio produtividade”, conhecido como “14º salário”, é um incremento 

remuneratório concedido apenas aos professores e servidores das escolas estaduais, em 

função de seus resultados nas avaliações do SIMAVE, ou seja, uma prática 

meritocrática que incentiva o cumprimento dos resultados. Já as “Escolas Referência” 

destinam-se à promoção do desenvolvimento profissional de educadores e à 

disseminação da cultura de trabalho em grupo nas escolas estaduais que integram a 

Rede de Escolas-Referência. Ser Escola Referência significa ser privilegiada em 

programas e ações de investimento financeiro e técnico oriundos da Secretaria Estadual 

de Educação/MG, promovendo especialmente melhorias na estrutura física do 

estabelecimento e cursos de formação continuada para os profissionais da educação.  

Alguns dos efeitos dessas políticas podem ser vistos no interior das escolas: o 

acirramento da competição entre escolas e entre professores; a disputa por alunos mais 

preparados para a realização das provas; a mudança na rotina das escolas em função da 

aplicação de tantas avaliações; um currículo revisado para atender às Matrizes de 

Referência; o treinamento de alunos para atender às exigências do modelo de avaliação 

que é utilizado; o adoecimento docente em função da forte pressão por resultados, 

dentre tantos outros. 

Notou-se em nosso estudo que a MRUbá, no 9º Ano, concentra a maioria de suas 

escolas (97%) no Padrão de Desempenho Intermediário, ou seja, 29 escolas analisadas 

neste estudo estão neste padrão de desempenho. Apenas uma escola se encontra no 

Padrão de Desempenho Recomendado, representando um percentual de 3%. Temos 

ainda que nenhuma das escolas que investigamos apresentou um Padrão de 

Desempenho Baixo. Este resultado foi obtido através do cálculo da média aritimética 



simples entre os resultados obtidos pelas escolas em ambas as avaliações analisadas, no 

recorte temporal utilizado.    

 Em suma, os dados quantitativos indicaram que a microrregião se adequou, 

mesmo que com medidas não convencionais (como treinamentos com uso de exercícios 

de reforço, provas similares, etc.), como nos foi relatado nas entrevistas, aos propósitos 

desse modelo de política, apresentando resultados significativos e superiores aos obtidos 

pelo Estado de Minas Gerais e também pelo país. Tais avaliações não se apresentaram 

enquanto uma afirmação do compromisso social com a educação dos alunos que 

atendiam, mas sim como uma adequação artificial à política impingida, concordando 

que  

estes indicadores apenas tangenciam a almejada qualidade, uma vez que não 
levam em conta as múltiplas dimensões (intra e extraescolares) 
consubstanciadas na ideia de qualidade social. Trata, portanto, de uma 
qualidade com centralidade nos meios (insumos) e cuja avaliação, embora 
necessária, é insuficiente porquanto ocorre de fora para dentro da escola 
(NARDI e SCHNEIDER, 2012, p. 6).   

 
Dessa forma, os resultados das avaliações não têm sido, de fato, usados para 

melhorar a qualidade do trabalho pedagógico, mas sim, para promover um processo de 

ranqueamento entre as escolas. Tal ranqueamento, ao invés de contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação, tem aprofundado ainda mais o processo de 

exclusão, tendo em vista que reforça “uma política educacional elitista e padronizadora” 

(RIBEIRO, 2002, p. 141).  

Tanto os dados quantitativos das avaliações, quanto as entrevistas realizadas na 

pesquisa, sugerem que a realidade de cada escola deve ser dimensionada ao serem 

analisados os impactos dos resultados das avaliações na dinâmica institucional, pois as 

diferentes realidades escolares não são levadas em consideração pelas avaliações 

analisadas.  

Nos foi relatado durante as entrevistas o fato de que, no ciclo final do ensino 

fundamental, cujos alunos encontram-se na faixa etária dos 10 aos 13 anos, é mais 

difícil para a escola mantê-los motivados para a realização das avaliações. Os gestores 

informaram ainda que utilizam de estratégias motivacionais (e novamente artificiais 

dentro do espaço escolar) para envolvê-los e levá-los a comparecer no dia da aplicação 

das provas, como oferecer um almoço diferenciado e sorvetes, sortear brindes (pen 

drives, chocolates, etc.), dar pontos extras, buscar na residência, não realizar as provas 

nas sextas-feiras, quando o índice de faltas é maior, dentre outros. Essas estratégias 



motivacionais de prêmios e refeições diferenciados estavam presentes em três das 

quatro escolas em que entrevistamos supervisores e diretores.    

 

Considerações Finais 

Entendemos que essa política avaliativa centralizada contribui para alterar os 

rumos da prática pedagógica nas salas de aula, pois os professores buscam adaptar seu 

trabalho visando atender aos objetivos das avaliações externas, quer seja por causa da 

pontuação, que faz um ranking entre as escolas, quer seja por causa do Prêmio 

Produtividade, oferecido na forma de vantagem pecuniária (14o salário) pelo Estado de 

Minas Gerais, de acordo com o resultado alcançado pela escola. Em concordância com 

o que a literatura da área tem discutido, como Afonso (2009), Coelho (2008) e Ribeiro 

(2002), os profissionais entrevistados em nossa pesquisa admitem a importância de 

realizarem-se avaliações externas para acompanhar e melhorar a qualidade do serviço 

educacional prestado, mas discordam da forma como têm sido aplicadas e os seus 

resultados divulgados, sem qualquer participação da comunidade escolar.  

  Em relação aos resultados alcançados nas avaliações comparadas, tendo em 

vista que a microrregião alcançou resultados superiores aos do Estado de Minas Gerais 

e aos do Brasil no ciclo analisado, foi possível perceber que a MRUbá se adequou, 

mesmo que com medidas artificiais, aos propósitos desse modelo de política. Tais 

medidas artificiais podem estar relacionadas a rotineiros “treinamentos” referentes ao 

tipo de prova que realizarão (preenchimento de gabarito, exercícios de reforço, provas 

similares e até mesmo reprodução de provas aplicadas em anos anteriores, limite de 

tempo, etc.), enfocando nos conteúdos de Português e Matemática, já que serão esses os 

domínios a serem avaliados. Tais “treinamentos” nos foram relatados por parte dos 

entrevistados, que entendem que tal medida pode contribuir na obtenção de bons 

resultados nas avaliações externas as quais às escolas são submetidas, ainda que 

pactuem com essas medidas a contragosto.   

 O estudo sugere que, para além dos esforços institucionais de adequação ao 

modelo avaliador, outras ações relacionadas à população historicamente excluída da 

escola, e que hoje se encontra excluída “dentro” das escolas, são fundamentais para 

implementar práticas avaliativas com qualidade e compromisso social. Como debatido, 

as avaliações externas às quais as escolas são submetidas atualmente são pontuais, não 

levam em consideração as diferentes realidades de cada unidade escolar, bem como 

particularidades e dificuldades que enfrentam. Acreditamos que essas políticas de 



valorização financeira (e de investimentos nas escolas) contribuem para que o trabalho 

docente seja cada vez mais intensificado, voltando sua prática pedagógica para a 

obtenção de melhores resultados quantitativos nos “testes”. Na verdade, o que se tem é 

um reducionismo às disciplinas de Matemática e Português no currículo (e também no 

número de aulas), já que são estes os conteúdos avaliados nas provas e, 

consequentemente, que trarão retorno financeiro à escola e seus membros.  

As práticas aqui relatadas, em consonância com o que propõe o modelo 

neoliberal regulador, instituído pelo Estado Avaliador para as políticas educacionais 

padronizadoras e ranqueadoras,  colaboram para desvincular, cada vez mais, a educação 

do seu compromisso com a emancipação humana, especialmente dos filhos da classe 

trabalhadora que têm assento nos bancos das escolas públicas. 
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