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Resumo 
Este trabalho analisa a relação entre as avaliações em larga escala, o currículo do Estado de São 
Paulo e a introdução de estratégias de cunho gerencial na organização do trabalho escolar em uma 
escola estadual do interior de São Paulo. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, de 
tipo etnográfico, envolvendo na coleta de dados: as observações das reuniões coletivas das escolas, 
as aulas de Língua Portuguesa e Matemática de uma turma de 9º ano, e as entrevistas com a equipe 
docente e gestora da unidade escolar. A coleta de dados revelou que a escola pesquisada tem sua 
organização fortemente influenciada pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP), que por sua vez remete ao currículo estabelecido oficialmente. As 
estratégias para um bom rendimento nas avaliações e nos índices de desempenho são preocupantes 
tanto para o desenvolvimento dos estudantes como para os docentes, que acabam submetidos a 
uma lógica de trabalho que se aproxima à lógica gerencial (empresarial/privado), conformando e/ 
ou naturalizando a introdução de estratégias de cunho privatista na educação, a partir da ideia que 
incita a via privada como solução para a melhoria da qualidade. 
Palavras-chave: Avaliação em larga escala. Currículo escolar. Organização do trabalho escolar. 
Gerencialismo. Privatização. 
 
 

Abstract 
This research aims to analyze the relation between large-scale assessments, the Sao Paulo state 
general school curriculum and the management-like strategies adopted in a countryside Sao Paulo 
school. For this end a qualitative-ethnographic research was developed, including the data 
collection of: school meetings, Portuguese and Mathematics classes in 9th grade and also 
interview sessions with teachers faculty and staff personnel. Data collection revealed the target 
school has a strong influence of the Sao Paulo State Assessment System for School Performance 
(SARESP) in its management organization which relates to the official state curriculum. Also the 
guidelines for a good school performance in the assessments are worrisome either for teachers and 
students, where they undergo a workload related to management logics (business/private) once 
they are driven to a privative bias as a solution for education quality improvement. 
Keywords: Large-scale assessments. Curriculum. Organization of school work. Managerialism. 
Privatization. 
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Introdução 
 

Os anos de 1990 são considerados como um marco para as avaliações em larga escala, 
já que foi nesta década que essa modalidade de avaliação atingiu boa parte das escolas 
públicas do país (Freitas, 2007; Bonamino; Sousa, 2012). Também foi neste período que o 
Brasil passou pela Reforma do Estado, que, por sua vez, ocasionou a reestruturação no 
campo educacional (Brasil, 1995a; 1995b).  

Com a redefinição do papel do Estado as políticas educacionais brasileiras passam por 
inúmeras transformações. Esse processo de mudança foi iniciado com o Governo Collor, 
em 1990, e efetivamente implementado nos governos subsequentes, resguardando-se as 
devidas diferenciações entre as proposições e orientações políticas dos governos 
posteriores. 

Na década de 90, Fernando Henrique Cardoso - FHC, então Presidente do Brasil, lança 
mão do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE – elaborado pelo 
Ministério da Administração e da Reforma do Estado – MARE – criado especialmente para 
reforma, sob gestão de Luiz Carlos Bresser Pereira, para dar início às mudanças 
consideradas por ele necessárias à administração pública.  

Dentre as principais características que permeiam o PDRAE tem-se a defesa de uma 
suposta nova administração pública– gerencial –e da ênfase no controle dos resultados. 
Nesse contexto, o planejamento educacional também passa por reforma (BRASIL, 1995b) 
inserindo as avaliações em larga escala como instrumentos que possibilitam a conferência 
da qualidade, se apoiando nos parâmetros de eficácia, eficiência e produtividade baseada no 
mercado empresarial. 

Por meio de testes padronizados, o Estado “classifica” a escola e repassa para ela a 
responsabilidade pelo sucesso ou fracasso, demonstrado nas avaliações externas. 

 
De acordo com esses pressupostos, sem resultados mensuráveis (que devem ser 
tornados públicos) não se consegue estabelecer uma base de responsabilização 
credível, tornando-se igualmente mais difícil a promoção da competição entre 
setores e serviços – em ambos os casos, duas dimensões essenciais das novas 
orientações políticas e administrativas. (Afonso, 2000, p. 119) 
 

Tudo isso se deve ao fato de que nessa reestruturação o Estado se torna agora um 
“Estado Avaliador” que “[...] mede e avalia a qualidade da educação tendo como 
ferramenta os testes realizados em larga escala, cuja proposta promove ethos competitivo 
nas unidades escolares [...]”. (Chirinéa, 2010, p. 11) 

Gentili (1997) nos mostra que “[...] na América Latina o discurso da qualidade 
referente ao campo educacional começou a desenvolver-se no final da década de 80 como 
contraface do discurso da democratização” e que “[...] esta operação foi possível – em parte 
– devido ao fato de os discursos hegemônicos sobre a qualidade terem assumido o conteúdo 
que este conceito possui no campo produtivo [...]” (p. 115), o que facilita a compreensão de 
que a qualidade da educação dentro do contexto neoliberal assume um caráter mercantil.  

 
[...] para ser possível a mercantilização do conceito de qualidade foi necessário – 
primeiro – eliminar da agenda política as demandas democratizadoras que em 
seguida aos períodos pós-ditatoriais começaram a generalizar-se nas regiões. [...] 
Em outras palavras: a substituição, no campo educacional, do discurso da 
democratização pelo da qualidade é a expressão de certas opções políticas de 
cunho claramente conservador e de sentido reagente que hegemonizam o cenário 
latino-americano contemporâneo. (Gentili, 1997, p. 116-117) 
 

O Brasil, seguindo os princípios da administração pública gerencial que possui uma 
estratégia voltada “[...] para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados” (Brasil, 
1995, p. 16, grifo nosso), legitima a avaliação como fator de promoção da qualidade.  

Segundo Freitas et al. (2012, p. 47) a avaliação em larga escala (avaliação de sistemas) 
pode ser definida como “[...] um instrumento de acompanhamento global de redes de 
ensino com o objetivo de traçar séries históricas do desempenho dos sistemas, que 
permitem verificar tendências ao longo do tempo, com a finalidade de reorientar políticas 
públicas.” E que “[...] quando conduzidas com metodologia adequada podem trazer 
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importantes informações sobre o desempenho dos alunos, dados sobre os professores, 
condições de trabalho e funcionamento das escolas de uma rede.”  

No entanto, “criou-se, além deste objetivo, a ilusão de que avaliações de larga escala 
possam avaliar também a escola e os professores [...]” (Freitas et al., 2012, p. 47), de forma 
que as avaliações de redes de ensino em larga escala, cuja finalidade deveria ser de orientar 
as políticas públicas ganham centralidade no Brasil e no mundo.  

Como as expectativas foram voltadas à melhoria da qualidade dos sistemas de ensino e 
dada a disponibilidade de recursos orçamentários para o alcance dessa finalidade, houve o 
favorecimento de uma perspectiva de qualidade disciplinada nas noções de eficiência e 
produtividade presentes no campo empresarial. (Oliveira; Araújo, 2005) 

A necessidade de regulação e fiscalização do, agora, Estado gerencial trouxe consigo a 
necessidade de um sistema de avaliação externo, que nas escolas se fez presente por meio 
das avaliações em larga escala e, assim, a competição, o individualismo, o mérito passaram 
a ser ainda mais valorizado. 

É importante esclarecer que, tais mudanças na condução política e educacional são 
orientadas por uma política global que articulam princípios e ideias, em muitos casos 
estimulados e difundidos pelos organismos internacionais como bem esclarecem Robertson 
(2012), Dale (2004), Verger e Bonal (2011), entre outros. Ou seja, como apontado por Dale 
(2004) as mudanças nas políticas nacionais locais estão fortemente articuladas a uma 
“Agenda Globalmente Estruturada para a Educação (Agee)” que geralmente operam 
mediante pressão econômica e do próprio interesse nacional. Ressalta-se ainda, em relação 
à aderência e a constituição destas mudanças políticas mundiais, a observação de Robertson 
e Verger (2012) de que processos hegemônicos não são construídos a partir de conjuntos 
estreitos de interesses, mas, sim, pela capacidade de articular uma gama de preocupações e, 
ao mesmo tempo, oferecer possíveis soluções; nesse caso específico, entendemos ser a 
lógica gerencial (privatista) e o fortalecimento do mercado (competitivo) também nas 
políticas educacionais. 

Desta forma, considerando as mudanças que vem ocorrendo nacionalmente e 
internacionalmente na educação, nos propomos a analisar a relação entre a avaliação em 
larga escala, o currículo do Estado de São Paulo e a introdução de estratégias de cunho 
gerencial na organização do trabalho escolar a partir do que desvela a realidade. 

Para aprofundar a questão, optou-se por uma pesquisa qualitativa, de tipo etnográfico, 
em uma escola estadual de um município do interior de São Paulo. Para a coleta de dados 
foram realizadas durante um ano letivo, observações2 das Aulas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (ATPC) e reuniões do planejamento e replanejamento (no início e no meio de ano 
letivo, respectivamente), observação das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática de 
uma turma de 9º ano da unidade escolar conforme apresentado no quadro abaixo. 
 
Quadro 1 - Carga horária das observações na escola  

Momento observado (em horas/aula) Quantidade 
Aula Língua Portuguesa 24 

Aula Matemática 26 
Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) 42 

Planejamento 24 
TOTAL 106 

Fonte: Polato, 2014 
 

Foram realizadas ainda nove (09) entrevistas, com parte da equipe docente (06 
docentes) e gestora (03 gestores) da escola pesquisada. Dois professores da turma 
observada não aceitaram conceder a entrevista e outro professor teve seu contrato de 
trabalho encerrado antes do início das entrevistas, como o ano já estava por se encerrar, não 
foram contratados outros professores. Dois dos professores, alegando timidez preferiram 
responder as questões por escrito. Três participantes da equipe gestora concederam 
entrevista: a diretora, a coordenadora do Ensino Fundamental e o coordenador do Ensino 
Médio. 

Ao adentrar os muros da escola pretendeu-se compreender se na realidade as 
avaliações em larga escala e o currículo estão “modulados” para atender a perspectiva 
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gerencial (empresarial), portanto, se havia interpenetração das características da lógica 
gerencial e, as possíveis implicações para a organização do trabalho escolar na escola. 
 
 
As avaliações em larga escala nas escolas públicas de Ensino Fundamental 

e o currículo do Estado de São Paulo: considerações iniciais 
 

Após décadas de experiências com avaliações em larga escala em algumas regiões do 
Brasil, foi implantado em âmbito federal, no ano de 1990, de maneira definitiva o Sistema 
de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com o objetivo de fornecer subsídios para a 
formulação, reformulação e monitoramento das políticas públicas, contribuindo para a 
qualidade do ensino (Brasil, 2008). 

Em âmbito do Estado de São Paulo, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo - SARESP é uma avaliação externa em larga escala realizada desde o 
ano de 1996 pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP). Seu objetivo é 
produzir informações periódicas a respeito da situação da escolaridade básica na rede 
pública de ensino paulista, com vistas a orientar os gestores do ensino no monitoramento 
das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional (São Paulo (Estado), 2013). 

Inicialmente em 1996 o SARESP avaliava duas séries do Ensino Fundamental a 3ª e a 
7ª séries do Ensino Fundamental; em 1997 a 4ª e a 8ª série do EF; em 1998 a 5ª série do EF 
e a 1ª série do Ensino Médio. Em 1999 não houve aplicação e, no ano 2000 avaliou três 
séries: 5ª e 7ª série do EF e 3ª série do EM. Até o ano de 2002 a avaliação era realizada por 
amostragem (Ferreira, 2007). 

No ano de 2007 foram avaliados os alunos da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do EF e da 3ª série do 
EM, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Neste ano, o SARESP aderiu à 
Teoria de Resposta ao Item (TRI), que possibilitou a comparação com os resultados do 
SAEB e da Prova Brasil e aos do próprio SARESP. No ano de 2008 foram mantidas as 
séries e disciplinas avaliadas no ano anterior, acrescida a área das Ciências da Natureza 
(envolvendo as disciplinas de Ciências, Física, Química e Biologia) (São Paulo (Estado), 
2008a). 

Até o ano de 2014 foram mantidas as séries de aplicação da avaliação em larga escala 
com a presença constante das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e com a 
alternância das áreas de Ciências da Natureza (Ciências, Física, Biologia e Química) e 
Ciências Humanas (História e Geografia) (São Paulo (Estado), 2008a). 

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP), 
implantado no ano de 2007, como um indicador que avalia a qualidade da escola. 
Considera-se uma boa escola aquela em que a maioria dos alunos apreende as competências 
e habilidades previstas para determinada série num período de tempo ideal. Dessa maneira, 
para a composição do IDESP são considerados dois critérios: o desempenho dos alunos nos 
exames de proficiência do SARESP e o fluxo escolar, ou seja, o quanto aprenderam e em 
quanto tempo aprenderam (São Paulo (Estado), 2013). 

Em 2008 também trouxe novidades referente ao pagamento de um bônus em dinheiro 
para professores e gestores das escolas que atingem as metas do IDESP, foi instituída a 
Bonificação por Resultado (BR) a partir da Lei Complementar nº 1.078. A BR, conforme o 
art. 2º da referida lei, está “desvinculada dos vencimentos ou do salário do servidor”. Esta 
bonificação esta articulada aos indicadores e metas estipulados pela SEE-SP para avaliar os 
resultados da unidade de ensino ou unidade administrativa. Atualmente o IDESP é utilizado 
como indicador de resultado educacional para pagamento do bônus por abranger todas as 
escolas estaduais (São Paulo (Estado), 2008c) 

Em 2009, foi implementado o Programa de Valorização pelo Mérito (PVM) através da 
Lei Complementar nº 1.097, no qual o profissional de magistério da SEE-SP que objetivar a 
promoção de faixa salarial (que varia de 1 a 5) deve submeter-se a uma “Prova de Mérito” e 
atingir a pontuação mínima para ser considerado aprovado de acordo com sua faixa salarial, 
conforme o que consta no art. 9º do Decreto nº 55.217 de 2009. (São Paulo (Estado), 
2009a; 2009b) 

Ainda em 2008 ocorreu a implantação do Programa São Paulo Faz Escola, com foco 
em um currículo único para todas as escolas da rede pública estadual; primeiramente como 
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uma Proposta Curricular transformando-se em seguida no Currículo Oficial do Estado de 
São Paulo (Ponce; Leite, 2012). Desta forma, foi implantada em toda a rede pública 
estadual de São Paulo por meio do Programa São Paulo Faz Escola, cujas ações 
compreendem decisões estabelecidas por meios legais que visam reorganizar do ponto de 
vista didático, pedagógico e administrativo as escolas e a rede de educação (Ponce; Leite, 
2012). 

Para a SEE, o fato de todos os alunos da rede estadual receberem o mesmo material 
didático e seguirem o mesmo plano de aula auxilia na melhoria da qualidade de ensino da 
rede pública, já que todos os alunos da rede estadual estarão no mesmo nível (São Paulo 
(Estado), 2008b). 

Maria Helena Guimarães de Castro (Secretária da Educação do Estado de São Paulo no 
período), na apresentação da Proposta Curricular de cada disciplina, assim se expressa 
quanto à necessidade da criação e implantação do Programa São Paulo Faz Escola:  

 
A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas 
para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo 
importante. Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se 
ineficiente. Por esse motivo, propomos agora uma ação integrada e articulada, 
cujo objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São Paulo (São Paulo 
(Estado), 2008b). 
 

Segundo Ponce e Leite (2012), para além do indicado no documento citado acima, a 
reforma curricular do estado de São Paulo justifica-se pelos baixos índices de desempenho 
obtidos pela rede pública estadual em avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), a Prova Brasil e o SARESP, durante o ano de 2007. Para enfrentar o problema 
dos baixos índices o estado de São Paulo adota, então, um novo currículo para os anos 
finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 

O princípio implícito na política do estado de São Paulo indicava que a padronização 
do currículo e do trabalho pedagógico poderia assegurar aos estudantes um conhecimento 
mínimo para a execução das avaliações externas em larga escala. O currículo perderia seu 
caráter de mínimo e assumiria o caráter de máximo ou único para a maior parte dos 
professores, tendo em vista que o SARESP seria elaborado referenciado no currículo 
formalizado, ou seja, se tornaria base para elaboração dos itens e perguntas para as provas 
(Ribeiro, 2008). 

O Programa São Paulo Faz Escola conta com um currículo para as áreas de Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática. Além desse conjunto de 
documentos, há também o Caderno do Gestor, com orientações para a gestão do currículo 
dentro da escola. Este é voltado para os supervisores, professores coordenadores e diretores 
da escola e tem o objetivo de apoiar o gestor para que ela seja um líder capaz de estimular e 
orientar a implementação do currículo nas escolas públicas estaduais (São Paulo (Estado), 
2011). 

Dentro dos materiais do Programa São Paulo Faz Escola há, ainda, um conjunto de 
documentos voltados aos professores e alunos: os Cadernos do Professor e os Cadernos do 
Aluno, organizados por disciplina, série/ano e bimestre: 

 
Neles, são apresentadas Situações de Aprendizagem para orientar o trabalho do 
professor no ensino dos conteúdos disciplinares específicos e a aprendizagem 
dos alunos. Esses conteúdos, habilidades e competências são organizadas por 
série/ano e acompanhados de orientações para a gestão da aprendizagem em sala 
de aula e para a avaliação e a recuperação. Oferecem também sugestões de 
métodos e estratégias de trabalho para as aulas, experimentações, projetos 
coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares (São Paulo (Estado), 
2011, p.8). 
 

No primeiro, destinado ao corpo docente, há o conteúdo dos quatro bimestres, 
sugestões de trabalho com os alunos em sala de aula, de trabalhos extraclasse e de formas 
de avaliação. Já no Caderno do Aluno há todas as tarefas sugeridas no Caderno do 
Professor e espaço destinado para sua resolução. Os Cadernos do Professor e do Aluno 
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ficaram popularmente conhecidos como “apostilas” ou “caderninhos do estado de São 
Paulo” (Polato, 2009). 
 
 
Currículo e avaliação: o que (des)vela a realidade 
 

Os dados coletados na escola pesquisada suscitaram a análise dos seguintes temas: 
debates sobre o currículo oficial do estado de São Paulo; planos de ensino; orientações e 
debate acerca das avaliações em larga escala; procedimentos adotados por professores e 
gestores com relação às avaliações em larga escala. 

O primeiro tema, relacionado aos debates e discussões sobre o currículo implantado 
pelo estado de São Paulo por meio do Programa São Paulo Faz escola revelou que muitos 
professores apresentaram receio em utilizar outros materiais ou mesmo uma metodologia 
de ensino divergente do proposto no Programa São Paulo Faz Escola, como evidenciado na 
reunião de planejamento, quando a supervisora escolar apresentou a Pedagogia Uerê-Mello, 
que utiliza um modelo diferente de ensino, destinado às crianças com problemas de 
cognição, normalmente causados pela presença constante em situação de violência e 
degradação. Se implantado esse projeto, a dinâmica das aulas mudaria muito, pois deveriam 
ter um tempo maior e seriam de acordo com as necessidades das crianças no sentindo de 
superar suas dificuldades de aprendizagem. 

 
“Como a gente vai fazer isso em uma aula de 50 minutos e ainda dar conta do 
Currículo do estado?” (Professora Língua Portuguesa A). 
 

Em resposta, a supervisora afirmou que era necessário “largar” a cobrança do estado, 
uma vez que, na presente unidade escolar não estava se obtendo bons resultados com a 
utilização do currículo oficial em decorrência das necessidades dos alunos da escola. 
Afirmou ainda que a escola recebia uma clientela com problemas de violência e, até por 
isso, as salas estavam sendo fechadas, pois os melhores alunos optavam por outras escolas. 

Outra professora de Língua Portuguesa, corroborando a afirmação da professora 
anterior, manifestou sua preocupação:  

 
“A gente sabe que nesta escola as coisas são mais difíceis por causa das 
características dos alunos. Talvez aqui o caderno deva ser usado em partes, com 
adaptações dos professores, porque só ele não dá certo” (Professora de Língua 
Portuguesa B). 
 

Em outro dia de planejamento, ao analisar alguns dados de um simulado do SARESP 
que havia sido aplicado aos alunos, a coordenadora do ensino fundamental (que elaborou e 
aplicou a prova) afirmou que o desempenho dos alunos seria melhor se os professores 
tivessem utilizado a “apostilas do estado”, pois nelas haviam questões idênticas as que 
foram cobradas no simulado, que, por sua vez, é elaborado segundo uma matriz do próprio 
SARESP e enviado às escolas pela SEE. 

Na escola, foi evidenciado posicionamentos diferentes entre a supervisora da escola 
que recomendava propostas diferenciadas de ensino e a visão da coordenadora do ensino 
fundamental que, incentivava os professores o uso do material oficial do estado.  

Nas reuniões do ATPC, contrariamente à sugestão da supervisora de ensino para 
diversificar o material utilizado na escola, continuou clara a recomendação da coordenadora 
pelo uso do material oficial, como no dia em que os professores foram orientados a elaborar 
os planos de ensino com base nesse material. 

Os professores da turma de 9º ano pesquisada também apresentavam posturas 
diferentes quanto ao uso do material referente ao currículo oficial do Estado de São Paulo. 
Enquanto a professora de Língua Portuguesa utilizou o material praticamente em todas as 
aulas (nas aulas em que utilizou algum material diferente comentou com os alunos que era 
uma recomendação do Caderno do Professor), o professor de Matemática não o fez em 
nenhum momento, pois ele considerava o conteúdo do Caderno São Paulo faz Escola 
“muito avançado para seus alunos” e acreditava que estes “não dariam conta de seguir” o 
material. Sua estratégia foi identificar o conteúdo para cada série no material oficial e 
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aplicá-los utilizando outros recursos/materiais pedagógicos, de preferência que 
apresentassem o conteúdo e as atividades de matemática em uma abordagem diferente.  

Todos os professores que participaram da entrevista, quando questionados sobre o 
material didático mais utilizado, afirmaram utilizar os Cadernos referentes ao Programa São 
Paulo faz escola e, em segundo os livros didáticos, o que acabou por confirmar o observado 
nas disciplinas de Português e Matemática da turma do 9o ano. 

 
“Nas aulas eu uso o caderninho. No caso das 8ª séries, eles não têm o livro 
didático, o que acaba fazendo falta. Eu acho que a gente ganharia muito mais 
tempo fazendo leitura no livro” (Professora de História). 
 
“O caderninho, o livro didático e revistas, porque eu pego alguns artigos para a 
discussão. Não sinto falta de nenhum material, é bem equipada a escola” 
(Professora de Língua Portuguesa A). 
 

Aos poucos, como apontado por diferentes autores, tais como: Sousa e Arcas (2010), 
Hypolito (2010), Freitas (2012) e, Mello e Bertagna (2014), a limitação de um currículo às 
avaliações em larga escala, pode prejudicar significativamente a formação e o 
desenvolvimento dos alunos e a qualidade do ensino. 

 
O trabalho com o currículo mínimo para cada ano de ensino acaba sendo 
enfatizado como máximo e, com isso, trabalhar com o “básico” (com as 
expectativas limitadas para determinado ano) pode gerar dois problemas: 
primeiro os alunos que por conta de dificuldades de aprendizagem não 
conseguiram acompanhar os outros anos letivos e foram aprovados [...] sem ter 
os conhecimentos necessários dos anos anteriores acabam ficando “para trás” 
porque ainda não chegaram no ensino “básico” que é focado conforme o ano em 
que os alunos estão e não no nível de aprendizagem em que se encontram. E 
segundo, porque aqueles alunos que tem muita facilidade de aprendizagem e já 
superaram o nível básico, ficam limitados e não avançam para obter mais 
conhecimentos com mais complexidade. (Mello; Bertagna, 2014, p.97) 
 

No segundo dia de planejamento, após a leitura do Projeto Político Pedagógico da 
escola e os temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os professores 
passaram a elaborar os planos de ensino, tendo como recomendação da coordenadora do 
Ensino Fundamental utilizar os cadernos do estado de São Paulo. Durante um ATPC 
destinado a elaboração dos planos de ensino, uma professora de Língua Portuguesa fez o 
seguinte questionamento no momento da elaboração dos mesmos: 

 
“Na verdade a gente não precisa fazer nada, é só olhar no caderno, tudo o que o 
professor precisa fazer em sala de aula, os objetivos, os métodos, a avaliação, já 
esta tudo lá bonitinho, é só copiar e colar” (Professora de Língua Portuguesa A).  
 
A coordenadora do Ensino Fundamental ao responder reafirmou a necessidade 
de referenciar o conteúdo e as metodologias de ensino nas propostas contidas 
nos materiais oficiais do estado de São Paulo, visto que seriam esses os cobrados 
no SARESP. 
 
“Eu sei que é chato, mas é isso que cai no SARESP, então não adianta usar outra 
coisa” (Coordenadora do Ensino Fundamental). 
 

Nas entrevistas, os professores confirmaram o que foi observado nas reuniões coletivas 
e nas aulas observadas, pois a maioria dos professores respondeu utilizar o material do 
Programa São Paulo faz escola como base para a elaboração dos planos de ensino e 
planejamento da aula e, às vezes complementa o conteúdo com livros didáticos. Novamente 
o professor de matemática indicou que tentava adaptar o conteúdo desses materiais às 
necessidades e dificuldades da sua turma. 
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“Eu sigo o que cai no SARESP”. (Professora de Língua Portuguesa A). 
 
“Seguindo o currículo do estado, apostilas e, quando há, livros didáticos” 
(Professora de Ciências) 
 
“Eu primeiramente, quando eu pego a turma, eu vou, nos primeiros dias eu gosto 
de sentir como eles estão de conteúdo, eu faço uma avaliação diagnóstico e a 
partir daí eu monto meu planejamento. Eu também gosto de olhar a proposta 
pedagógica do estado, algum livro didático” (Professor de Matemática) 
 

Quando questionado sobre se havia uma orientação para a elaboração dos planos de 
ensino, a coordenadora respondeu: 

 
“Eu oriento o professor a planejar seu trabalho em sala de aula na medida do 
possível, eu oriento para que a gente trabalhe dentro do currículo, na maioria das 
vezes” (Coordenadora do Ensino Fundamental). 
 

Para Ribeiro (2008), ao deixar de preparar sua aula com a devida autonomia, já que os 
materiais do Programa São Paulo Faz Escola já trazem a aula acabada, o professor deixa de 
ser protagonista de seu trabalho. 

Neste mesmo sentido Hypolito (2010) indica que a implementação de políticas de 
currículo em consonância com as políticas de avaliação acabam fazendo com que os 
professores não reconheçam suas identidades e percam a autonomia. 

 
O que tem ocorrido é que o controle sobre os fins sociais e políticos da educação 
- as definições sobre currículo e programas, sobre o que e como ensinar - tem 
sido, cada vez mais, transferido das professoras para o controle dos gestores, dos 
políticos e dos interesses econômicos mais amplos (Hypolito, 2010, p.1346). 
 

Já em relação a avaliação em larga escala na escola ao longo das reuniões de 
planejamento e nos ATPCs o tema mais destacado foi os relacionados às avaliações, 
conforme ocorrência descrita nos quadros abaixo:  
 

Quadro 1 - Temas observados nas reuniões de planejamento 
Data Temas 

 
 

28 de fevereiro 

- Pedagogia Uerê-Mello; 
- Exposição dos dados da escola referentes a 2012 (promoção, retenção, 
abandono e desempenho no SARESP); 
- Projetos PRODESC de 2012. 

1 de março - Leitura da Proposta Político Pedagógica; 
- Elaboração dos planos de ensino. 

28 de março - Desempenho na Avaliação da Aprendizagem em Processo 
 

30 de julho 
- Apresentação dos agentes escolares; 
- Palestra com Fernando José Almeida (a aula como alma do processo ensino-
aprendizagem); 
- Análise e comparação do IDESP da escola dos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Fonte: Polato, 2014. 
 

Quadro 2 - Temas centrais dos ATPCs e sua recorrência na escola 
Temas centrais Ocorrência  

Elaboração dos Planos de Ensino 1 
Debates acerca de simulados e currículo oficial/avaliações em larga escala 10 
Projeto Cultura é Currículo 1 
Fechamentos de notas, correção de provas e preenchimento de diários de classe 5 
Uso de entorpecentes na escola 2 
Pedagogia Uerê-Mello 1 
Palestra Celso Vanconcelos 2 
Repreensão aos professores 2 
Leitura para o concurso 3 
Evasão dos alunos 1 
Fonte: Polato, 2014. 
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Nos dias de planejamento no início do ano letivo, por exemplo, foram apresentados os 
dados do SARESP e IDESP comparando os resultados dos anos anteriores e, a necessidade 
de traçar estratégias para que os alunos saíssem da categoria “abaixo do básico” para a 
categoria “básico”. 

A terceira reunião de planejamento, realizada no final do mês de março, foi destinada a 
análise dos dados do desempenho dos alunos na Avaliação da Aprendizagem em Processo, 
que consiste em um teste enviado pela SEE para as escolas estaduais como um instrumento 
de diagnóstico da aprendizagem e que se assemelha, segundo a fala de alguns professores, 
ao SARESP, aplicada dias antes para as turmas da 6ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 
do 3º ano Ensino Médio. Foram apresentados gráficos com o desempenho dos alunos, as 
questões que acertaram e erraram, as competências e habilidades deficientes, baseadas nas 
questões com mais erros que acertos e uma comparação entre as salas da mesma série. 

Ao longo das observações dos ATPCs, assim como as do planejamento, pode-se 
perceber que a avaliação em larga escala mais citada foi a do SARESP, inclusive em todas 
as ocasiões em que se mencionou a elaboração ou aplicação de um simulado, era em 
referência a avaliação estadual e não a Prova Brasil, que foi mencionada apenas na ocasião 
da aplicação da Avaliação Diagnóstica, enviada pelo MEC e considerada pela equipe 
gestora como uma preparação para a avaliação em larga escala nacional. 

No segundo semestre percebeu-se a incidência maior de falas da equipe gestora a 
respeito dos simulados e da preparação para a avaliação em larga escala estadual. Em um 
ATPC, por exemplo, a coordenadora do Ensino Fundamental ressaltou que depois de um 
dos simulados, todos os professores, principalmente os de Matemática, deveriam “treinar” 
seus alunos para o SARESP.  

Durante a observação das aulas de Língua Portuguesa e Matemática, os professores 
pouco conversaram ou debateram com os alunos a respeito das avaliações em larga escala, 
mais especificamente sobre o SARESP, porém em várias aulas, principalmente em Língua 
Portuguesa, a professora afirmou que os alunos deveriam prestar mais atenção em alguns 
exercícios e algumas correções, pois aqueles temas eram cobrados com frequência no 
SARESP. 

O professor de Matemática, em duas ocasiões, recomendou para os alunos que 
deveriam ter muita atenção para resolverem os exercícios e no momento da correção, pois 
havia a chance de questões idênticas serem cobradas no SARESP. 

Tanto os professores quanto a equipe gestora, durante a entrevista, disseram que 
conversavam e preparavam os alunos para as avaliações em larga escala (alguns professores 
mencionaram fazê-lo por orientação da equipe gestora): 

 
“Eu costumo dar uma olhada nas matrizes de conteúdo e trabalhar algumas 
habilidades que eu vejo que está defasado. Sabe, eu até tento explicar pra eles a 
importância dessas provas, mas você vê como eles são difíceis, eles não ouvem 
muito o professor” (Professor de Matemática). 
 
“Eu fiz um trabalho especial com o ENEM e com o SARESP, dei dicas, textos, 
exercícios que caíram nas provas passadas” (Professora de Língua Portuguesa 
A). 
 
 “A orientação é aquela de mérito em cima das notas e pelo fato de você estar 
bem no sentido da classificação do estado. Você quer estar em uma escola que 
está bem classificada” (Coordenador do Ensino Médio). 
 
“Sim, embora a gente não concorde com o como elas são colocadas, a gente tem 
que se adaptar e a gente conversa com o professor nesse sentido” (Diretora). 
 

Os entrevistados mencionaram também seu entendimento a respeito das avaliações em 
larga escala da escola, referindo-se principalmente ao SARESP e, também, ao IDESP.  

 
“Eu não acho que seja coerente. Tanto o caderninho que você aplica numa 
escola que tem a família mais presente, que cobra o estudo do aluno, se a gente 
aplica o mesmo conteúdo aqui, a gente não tem o mesmo resultado, lógico. São 
poucos os alunos aqui que a família acompanha, que dá respaldo. Então, a nossa 
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realidade é diferente de algumas escolas e o peso é o mesmo”. (Professora de 
Língua Portuguesa A). 
 
“Na minha opinião, eu não sei se essas provas são um bom medidor. [...] O 
grande problema do SARESP é que é difícil fazer com que eles vejam 
importância naquilo. Eu fui aplicar prova na outra escola e 10 alunos deitaram 
em cima da prova e dormiram [...]”. (Professor de Matemática). 
 
“Como a gente tinha comentado eu não acho que seja capaz, porque os números 
são muito frios e a nossa realidade é muito diferente” (Professora de Língua 
Portuguesa A). 
  
“Não, ele não reflete e tem mais uma coisa, tanto IDESP, SARESP, já faz 
décadas que vem cada vez pior, o nível está abaixando e finge-se que se está 
fazendo algo, mas não se está fazendo nada” (Professora de História). 
 
“Eu acho que ele aponta. Se for em termos de fluxo, você sabe que é mascarado, 
tem as transferências da vida. Você sabe que o aluno não vai voltar para a 
escola, já esgotou todas as tentativas para ele voltar, aí é dada a transferência. 
Ele assina a transferência, ele não vai para lugar nenhum, mas ele assina a 
transferência. A retenção é muito pouco, só reprova quem não aproveita 
nenhuma chance com recuperação de ausência de nota. Então o IDESP pode ser 
uma coisa boa ou não, é um norte, mudou muito depois dele” (Coordenador do 
Ensino Médio). 
 

Ressalta-se nesta fala do coordenador do Ensino Médio a estratégia da transferência de 
alunos que possuem alta porcentagem de faltas e, portanto, a grande possibilidade de 
reprovar e influenciar negativamente o fluxo. Embora observado o trabalho realizado sobre 
o currículo tendo em vista a avaliação em larga escala (SARESP, e IDESP) no cotidiano 
escolar, contraditoriamente, os professores e gestores demonstraram dúvidas sobre os 
resultados para a qualidade do ensino. 

Outro tema analisado refere-se aos procedimentos adotados pelos professores e 
gestores com relação às avaliações em larga escala. As reuniões de planejamento e ATPC 
foram marcadas, principalmente, pelas orientações sobre os procedimentos que a escola 
como um todo e que os professores deveriam tomar no sentido de aumentar o rendimento 
dos alunos nas avaliações e, consequentemente, nos índices. 

Em uma das reuniões de planejamento foi sugerido pela equipe gestora da escola que 
deveriam ser aplicados mais simulados para os alunos, tendo em vista que a matriz 
curricular do SARESP apresentava vários testes que poderiam ser exigidos na avaliação e 
que os alunos precisavam “decorar” as respostas.  

No segundo semestre, como já mencionado, acentuou-se a recorrência sobre o 
SARESP, também relacionado à necessidade de interromper o conteúdo atual ministrado 
pelos professores para se trabalhar com aqueles que seriam “cobrados” no SARESP e que 
os alunos estavam com dificuldades. Um professor questionou quanto ao conteúdo do 
bimestre, que ainda não havia concluído em favor do aprendizado do aluno: 

 
“Como é que pode continuar com um conteúdo se ele não entendeu o anterior, é 
por isso que eles que vão mal no SARESP, porque ninguém está nem aí se eles 
estão aprendendo ou não. Tem que ensinar o que cai no SARESP” (Professor de 
Matemática). 
 

Durante as observações realizadas em sala de aula, a coordenadora do Ensino 
Fundamental, em duas ocasiões, ministrou aula junto como professor, sob a justificativa 
que auxiliaria a ensinar os conteúdos que seriam exigidos no SARESP e que os alunos, com 
base na Avaliação da Aprendizagem em Processo, não estavam aprendendo. Nessas aulas, a 
coordenadora do Ensino Fundamental realizou diversas interferências na explicação do 
professor.  

Ao longo da observação da disciplina de Língua Portuguesa foram acompanhadas 
algumas correções de simulados aplicados em aulas anteriores, no qual a professora tentava 
explicar como os alunos deveriam eliminar algumas alternativas para ter mais chances de 
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assinalar a resposta certa. Também indicava possíveis respostas e soluções a determinadas 
questões propostas no SARESP. 

Nas entrevistas, quando os professores e gestores foram questionados sobre a 
preparação dos alunos para as avaliações em larga escala, responderam que aplicavam os 
simulados preparatórios para a prova do SARESP e esclareceram sobre a utilização dos 
resultados dos simulados, bem como a utilização das notas dos simulados na composição da 
nota bimestral dos alunos, conforme relatos abaixo. 

 
“Eu costumo dar uma olhada nas matrizes de conteúdo e trabalhar algumas 
habilidades que eu vejo que está defasado. Sabe, eu até tento explicar pra eles a 
importância dessas provas, mas você vê como eles são difíceis, eles não ouvem 
muito o professor. Foi aplicado [simulado] sim, preparado por mim e vários pela 
coordenação. Veio de coordenação uns dez ou mais, mais uns cinco que eu 
elaborei e apliquei” (Professor de Matemática). 
 
“Sim, a equipe toda [prepara os alunos]. Os professores ensinando os conteúdos 
do currículo, eu acho que o grande mérito é dos professores, porque é ele que 
está em sala de aula passando os conteúdos. O que acontece são os simulados, 
que faz baseado nas questões do banco de dados do SARESP, da Prova Brasil, 
às vezes do ENEM e aplica esses simulados nas avaliações que o professor faz. 
Então, eu sei que prepara para essas avaliações” (Coordenador do Ensino 
Médio). 
 
“Nós trabalhamos sim com os resultados. Nos ATPCs, os levantamentos que as 
coordenadoras fizeram isso foi muito bom porque nós vimos lá a porcentagem 
das questões, quais questões eles erraram mais, quais eram mais difíceis. Então, 
foi feito bastante estudo em cima disso aí”.  
“Às vezes sim, comento o que eles erraram, vejo as dificuldades” (Professora de 
Língua Portuguesa A). 
 
 “Sim, quando dá tempo de corrigir os simulados antes do fechamento das notas. 
É bom porque eles se dedicam mais sabendo que vai refletir na nota.” 
(Professora de Língua Portuguesa B).  
 
“Sim, agora nesse último bimestre eu fiz isso” “Sim, eu uso as notas dos 
simulados” (Professor de Matemática). 
 
“Sim eu sou obrigada a isso, eu sou obrigada (em tom enfático)” (Professora de 
História). 
 

A utilização das notas dos simulados para a composição do conceito final do aluno, 
como observado, não passa de uma estratégia para pressionar o aluno a se dedicar a essas 
avaliações, que não são elaboradas pelo seu próprio professor e desvela uso da avaliação 
como relação de poder. 

No caso dos simulados, apesar dos relatos um tanto desencontrados, segundo o 
professor de Matemática da escola, mais de 10 avaliações foram aplicadas nesse sentido 
(elaboradas pela equipe gestora), sem contar as elaboradas pelo próprio professor e outras 
atividades que se assemelhavam às questões do SARESP. Além desses, as escolas ainda 
realizaram por duas vezes no ano a Avaliação da Aprendizagem em Processo, nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, enviadas pela SEE do estado de São Paulo, 
e a Avaliação Diagnóstica, nas mesmas disciplinas, enviadas pelo governo federal.  

Próximo ao final do ano letivo foi perceptível o desespero dos alunos da turma 
observada ao ver a coordenadora em sala de aula, pois sabiam que mais um simulado seria 
aplicado. 

À luz dos autores que teceram críticas a essa prática, se questiona: estariam os alunos, 
após tantos simulados do SARESP, preparados/aptos em seu desenvolvimento, 
considerando-se que muito trabalho e tempo foram destinados à preparação para o SARESP 
e, não necessariamente, para uma formação plena?  

Nesse sentido, adentra-se em outra questão revelada na realidade escolar, a de tornar os 
conteúdos contemplados na avaliação em larga escala estadual como Currículo Oficial e 
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exercer pressão sobre os professores para seu uso preponderante. Um currículo que deveria 
ser considerado mínimo passa a ser implementado como se fosse suficiente para uma 
formação de qualidade.  

Concordamos com Sousa e Arcas (2010, p.195) que: 
 
A preocupação em ensinar todos os conteúdos presentes no currículo unificado 
em um tempo pré-determinado pode comprometer uma das noções mais 
elementares que norteiam o trabalho pedagógico que é a de que os alunos podem 
apresentar ritmos diferenciados de aprendizagem. Dessa forma, a flexibilidade 
curricular necessária para atender as necessidades e ritmos diferenciados dos 
alunos fica comprometida. 

 
 
Avaliação em larga escala e o currículo no estado de São Paulo, nuances de 

possíveis implicações da lógica gerencial na organização do trabalho 
escolar 

 
A organização do trabalho pedagógico da unidade escolar também é reflexo do 

contexto social e econômico a qual estão inseridas. As categorias propostas por Freitas 
(1994) que definem organização do trabalho pedagógico (objetivos, avaliação, conteúdo e 
método) sofrem os efeitos dessa organização da sociedade, pautada na lógica capitalista e 
gerencial, proposta pelo advento do Estado neoliberal brasileiro. Ao organizar-se em torno 
do SARESP e do IDESP, as escolas submetem-se a lógica da competição e da meritocracia 
e, portanto, da seletividade, da busca por resultados levando-se em consideração a 
avaliação do produto e não do processo. 

Verificou-se ao longo da coleta e análise dos dados, como mencionado, que a escola 
pesquisada adotou uma organização de trabalho visando às avaliações em larga escala, 
principalmente o SARESP. Ressalta-se que, mesmo durante as reuniões que não tiveram 
como tema central a avaliação em larga escala ou os índices de desempenho escolar, de 
alguma maneira, as falam sempre convergiam para esses temas. 

Em sala de aula era perceptível os professores realizarem o trabalho tendo como 
referencia os conteúdos baseados no Programa São Paulo faz escola, com ênfase para o que 
era exigido no SARESP; com exercícios semelhantes aos que são solicitados nessa 
avaliação (mesmo que sem a forma de testes ou simulados); com a aplicação, correção e 
uso dos resultados dos simulados para a composição da nota bimestral do aluno; com a 
interferência da coordenadora do Ensino Fundamental na disciplina de Matemática, 
expondo o professor a questionamentos sobre sua competência diante dos alunos, ou 
direcionando o trabalho exercido pela Professora de Língua Portuguesa. A interferência e 
acompanhamento mais intenso ocorreu em Matemática, pois era a disciplina que os alunos 
apresentaram dificuldades nos simulados nesta escola.  

Nas entrevistas, a maioria dos professores, responderam que as avaliações em larga 
escala influenciavam o seu trabalho. 

 
“Interfere, todos os professores fazem um trabalho específico para elas” 
(Professora de História). 
 
“[...] quando você vai se planejar quando você pega uma 8ª série, você tem que 
pensar em cumprir o currículo e tem que pensar também em voltar nas 
habilidades que estão defasadas” (Professor de Matemática). 
 

A mesma questão foi feita para os gestores da escola, sendo que dois deles afirmaram 
haver influência das avaliações em larga escala no trabalho da escola e evidenciaram o 
quanto as avaliações em larga escala, principalmente o SARESP, têm a capacidade 
determinar a dinâmica de uma escola. 

 
“Sim, porque isso é cobrado o tempo todo pela diretoria de ensino, tudo é 
envolvida em cima disso, em números e resultados. Tudo é em cima disso sim, a 
escola abaixo da meta são as mais inspecionadas e cobradas” (Coordenador do 
Ensino Médio). 
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“Eu acho que não, aqui nessa escola não. A gente tenta trabalhar em torno de os 
alunos adquirirem as habilidades e é lógico que as provas estão propostas em 
cima desse Currículo, então tem que trabalhar em cima disso, tendo ou não a 
avaliação em larga escala” (Diretora). 
 

Os professores e os gestores também relacionaram que o bônus acabava influenciando 
ou agindo como motivador na organização do trabalho da escola, uma vez que remete ao 
(bom) desempenho no SARESP e elevação do IDESP, por meio na ênfase aos conteúdos 
exigidos nas avaliações, ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, indicaram ser 
contrários à bonificação, pois consideravam que ela limita as possibilidades do trabalho 
realizado pela escola imprimindo um caráter negativo e competitivo e, de certa maneira, 
discordaram da política de bonificação.  

 
“Não, pelo contrário, eu acho que isso deveria ser abolido” (Professor de 
Matemática). 
 
“Sim, o bônus influencia” (Professora de Língua Portuguesa A). 
 
“Eu acho injusto, porque é uma prova, são números, não sei se podem ser 
manipulados, papel aceita tudo. Eu acho que deveria ser em cima do 
desempenho do professor, frequência essas coisas. E eu acho que deveria ser 
incorporado ao salário do professor. [...]. Eu não concordo porque está na mão 
do aluno, se ele fizer com carinho tudo bem, mas se ele quiser chutar tudo vai 
sair o resultado do mesmo jeito. Então, isso mede um trabalho? Não mede, para 
mim não mede” (Coordenador do Ensino Médio). 
 
 “Não, como eu discordo do IDESP eu discordo da bonificação, ela não pode ser 
competitiva, todos trabalham, tem que levar em consideração as características 
da escola, não pode comparar as escolas” (Diretora). 
 

O fato de a escola tornar a avaliação em larga escala como tema central do seu 
cotidiano acabou por se refletir em sala de aula evidenciados da seguinte maneira: as 
constantes exposições e debates sobre os dados relativos ao desempenho da escola pelos 
profissionais em reuniões coletivas; a preparação e orientação dos alunos para a avaliação, 
a interferência e controle da coordenação sobre os professores responsáveis pelas 
disciplinas de Português e Matemática, sobre as estratégias para elevar o desempenho da 
escola (simulados e transferências), as orientações para o desenvolvimento dos planos de 
ensino baseados nos conteúdos do programa São Paulo faz escola (Currículo Oficial), o 
estreitamento curricular promovido em torno dos conteúdos exigidos no SARESP. 

Como apontado por Bertagna e Borghi (2011) um aspecto que orientou a reorganização 
do trabalho pedagógico nas escolas foi a necessidade de atingirem índices e metas 
propostas para a educação. Nesse sentido, a centralidade das avaliações em larga escala nas 
escolas, como forma de controle da qualidade e eficiência da educação, pautam o trabalho 
das mesmas em torno dos resultados dessas avaliações, como se fossem o objetivo final do 
processo educativo. 

 
Neste contexto, as escolas criam estratégias com vistas a alcançar bons 
resultados nas avaliações externas e se (re) organizam para atingir esses 
resultados. A avaliação acaba sendo tomada como um fim em si mesma e passa 
a ter implicações para a organização do trabalho pedagógico, consequentemente, 
revelando e velando os objetivos almejados para a escola (Bertagna; Borghi, 
2011, p. 136). 
 

Como evidenciado neste trabalho e, em outros como de Mello e Bertagna (2014) o 
professor passa a ser um executor e não um formulador de currículo. Os professores deixam 
de definir os objetivos do processo educativo e, se necessário, superar as imposições das 
avaliações que não condizem com a sua realidade porque há uma forte pressão para que 
atinjam as metas baseadas no desempenho dos alunos de acordo com o currículo que já está 
estabelecido. Conforme indicam as autoras  
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Mesmo não ocorrendo a “proibição” do planejamento autônomo, os professores 
não são motivados a assumir este papel. As provas mensais e bimestrais passam 
a ser baseadas nos testes padronizados para treinamento e remontam os moldes 
da avaliação tradicional para classificação dos alunos. Este fato aponta o 
retrocesso pedagógico, porque limita o papel da avaliação à ação de medir e 
testar o conhecimento dos alunos, classificando-os [...] (Mello; Bertagna, 2014, 
p.102) 
 

Foram constatadas algumas manifestações de descontentamento, principalmente, dos 
professores das disciplinas de Matemática e História quanto às avaliações em larga escala. 
A maioria dos professores afirmou que não consideraram os resultados dessas avaliações 
coerentes com o desempenho do aluno em seu cotidiano e, que, o IDESP ou o IDEB não é 
capaz de refletir a qualidade do ensino de uma escola. Porém, foram raras as situações em 
que se evidenciou a explicitação deste descontentamento, evidenciada em algumas falas das 
entrevistas, perante o coletivo da escola, no sentido de questionar esta as práticas que 
direcionavam para esta lógica. Tal fato causa preocupação, já que deixa a sensação de que 
essa lógica esta arraigada à cultura escolar, como se fosse algo natural, inerente ao próprio 
sistema educacional. 

A lógica gerencialista conforme discutida pelos autores Hypolito (2011), Lima (2011), 
Ferreti (2011), Hypolito; Leite (2012), Freitas (2012; 2014) entre outros, transfere e 
intensifica para o setor educacional os valores de mercado, tais como: competição, mérito, 
punições e recompensas e submetem os atores sociais a eles, como pode ser evidenciado na 
escola pesquisada. Como bem explica Newman; Clark (2012) 

 
[...] uma ideologia que legitimava direitos ao poder, especialmente ao direito de 
gerir, construídos como necessários para alcançar maior eficiência na busca de 
objetivos organizacionais e sociais [...]. Em segundo lugar, o gerencialismo é 
uma estrutura calculista que organiza o conhecimento sobre as metas 
organizacionais e os meios para alcançá-las. Usualmente está estruturado em 
torno de um cálculo interno de eficiência (entradas-saídas) e um cálculo externo 
de posicionamento competitivo em um campo de relações de mercado. Contudo, 
o gerencialismo também é uma série de discursos superpostos que articulam 
proposições diferentes – até mesmo conflitantes – a respeito de como gerir e do 
quê deve ser gerido. [...] (Newman; Clark, 2012, p. 359, grifos dos autores). 
 

Quanto às avaliações em larga escala, como revelaram os dados coletados, foi 
verificada a centralidade do SARESP e do IDESP. Outras avaliações externas em larga 
escala ou índices de desempenho não gerou discussões, debates, cobranças de forma a 
interferir e induzir a organização do trabalho pedagógico da escola pesquisada. Não se 
observou em reuniões coletivas o debate sobre a qualidade da educação ou formas de 
melhorar a qualidade do ensino na escola, apenas formas de melhorar o índice estadual.  

A ênfase na avaliação do SARESP e no IDESP gerou as consequências já denunciadas 
por Ravitch (2011); Freitas (2012; 2014) como a pressão por resultados, que, por sua vez 
remeteu a escola a práticas questionáveis para atingi-los, tais como: a preparação excessiva 
para os testes que se traduziu em grande número de simulados e no uso quase que exclusivo 
dos itens e conteúdos da prova para o planejamento e execução das aulas e, também pode 
ser denominado segundo Freitas (2012) de “estreitamento curricular”. 

Muitas falas dos profissionais da escola pesquisada remeteram ao que Freitas (2014) 
pontua sobre sua preocupação com a formação e atuação de professores, uma vez que 
relativiza o papel deste profissional em meio à padronização de métodos e conteúdos 
seguindo a perspectiva gerencial privatista, pois faz com que se baseie 

 
[...] na imitação da organização do trabalho da iniciativa privada, onde o 
controle do processo recebe atenção privilegiada a partir da padronização e 
automação das atividades, tornando o trabalhador um apêndice substituível da 
máquina e seu desempenho monitorado por indicadores de qualidade que, se 
atingidos, autorizam recompensas definidas e contingentes aos índices 
(recompensas sociais e financeiras) (Freitas, 2014, p.1093). 
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Se cada vez mais o papel da educação e dos profissionais que atuam para sua 
realização se equiparar ao processo de produção e trabalho assalariado dentro de uma linha 
empresarial, podemos constatar sua falência no quesito qualidade social (SILVA, 2009), 
uma vez que desconsidera (e impossibilita) seu potencial para alinhar-se a uma visão 
emancipadora de formação necessária para o enfrentamento da luta por uma transformação 
da sociedade em favor ao direito de todos a educação. 

Considerando a “obsessão avaliativa” e o modelo administrativo (gerencial) a que estas 
políticas têm servido, Afonso (2007) aponta que historicamente as avaliações em larga 
escala, padronizadas e estandarizadas, fazem cumprir 

 
[...] duas funções básicas complementares: continuar a ser um dispositivo de 
controlo central por parte do Estado, relativamente ao que se ensinava (e como 
se ensinava) nas escolas públicas, e, simultaneamente, promover pressões 
competitivas entre os estabelecimentos de ensino públicos (ou entre 
estabelecimentos públicos e privados), induzindo, desta forma, um efeito de 
concorrência e hierarquização através da publicitação e divulgação dos 
resultados escolares dos estudantes (rankings), os quais deveriam, supostamente, 
apoiar a livre escolha educacional por parte dos pais, transformados, entretanto, 
em clientes ou consumidores da educação escolar. (Afonso, 2007, p.14) 
 

O acirramento da competição, por meio da avaliação, promove ainda, a criação de 
“quase-mercado educacional”, ou seja, a possibilitar ao cidadão (cliente) a possibilidade de 
escolha escolar também pela via pública. E assim, o Estado acaba 

 
[...] aceitando passivamente a possibilidade de novas discriminações e exclusões 
como consequência perversa da desvalorização da escola pública, permitindo a 
liberalização das escolhas educacionais sem levar em conta a distribuição social 
desigual do capital cultural e económico, ou, ainda, fragilizando direitos e 
conquistas da cidadania democrática em decorrência da diminuição dos 
investimentos públicos na educação. (Afonso, 2007, p.15) 
 

Desta forma, o modelo de gestão racionalizado, gerencial, transposto aos sistemas 
educacionais promove uma corrida exacerbada em busca da qualidade, por meio das 
avaliações em larga escala, baseadas em testes padronizados de proficiência em português e 
matemática e o aumento dos índices e indicadores oficialmente estabelecidos. Atrelado à 
diminuição de investimentos do Estado em políticas sociais (como o a educação) se 
propagou a descentralização de responsabilidade com incentivo à parceria com empresas e 
outros atores setores lucrativos, de modo a estabelecer a ideia (ou a naturalização) de 
consenso sobre que o setor privado promove “mais qualidade”, consequentemente, torna a 
escola mais eficiente e eficaz. 

Em termos do campo da avaliação, observamos que a uma distorção na função da 
avaliação, de modo que temos a educação formal (escolar) voltada para a avaliação e não o 
contrário, a avaliação a serviço do processo educativo, visto que avaliar deve ser 
investigação em um processo de melhorias, neste caso, das políticas públicas, para garantir 
a qualidade educacional a todos.  

No entanto, o que se desvela é uma qualidade questionável. 
 
[...] o discurso da qualidade foi (e continua a ser frequentemente) um discurso 
redutor quando se baseia apenas numa racionalidade instrumental que tende a 
sobrevalorizar indicadores e resultados quantificáveis sem levar em conta as 
políticas educacionais, os sujeitos e os respectivos processos e contextos 
educativos. Neste sentido, a chamada avaliação da qualidade da educação tem 
significado, sobretudo, uma estratégia para levar a cabo uma certa 
(re)meritocratização e elitização do sistema educativo, com o consequente 
aumento da selectividade social. (Afonso, 2007, p.18) 
 

Se a avaliação de sistemas conforma um currículo e promove uma qualidade que, 
contraditoriamente, favorece processos competitivos, meritocráticos, seletivos e 
excludentes, não o faz, como apontamos no início deste trabalho, descolado de um contexto 
e um cenário propício para tais mudanças. Isto ocorre não apenas como reflexo da 
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introdução dessa lógica em nível nacional, mas de uma agenda global para a educação 
(Dale, 2004; Robertson, 2012) 

A obsessão pelo processo avaliativo do Estado está circunscrito a uma proposta liberal 
de educação com parâmetros de mercado sem promover uma análise das desigualdades 
sociais, econômicas, culturais que se intensificam nesses sistemas meritocráticos (Afonso, 
2007). Assim, há necessidade de conscientizar os profissionais da educação da não 
neutralidade de políticas que vão nesse sentido, para que lutem por processos participativos 
de formação e prestação de contas, que ocorra diálogo para que sejam considerados outros 
aspectos para além dos propostos (proficiência e fluxo escola) que desvelem as reais 
condições de oferta educacional no país, incitando a exigência de políticas que 
materializem a melhoria da educação e não esgote sua capacidade em apenas gerar um 
sistema competitivo, como ocorre no mercado. 

Segundo Freitas (2012) a responsabilização e meritocracia abrem campo para o 
processo de privatização por via pública, ou seja, o Estado passa a conceder à grupos 
privados a gestão das escolas públicas, uma vez que se tornou senso comum acreditar em 
gestão privada e desacreditar a gestão pública. Compreende-se que o processo de 
privatização agrava ainda mais os problemas da escola pública, pois “[...] é a escola pública 
aberta a todos que tem que ter qualidade e, portanto, é nela que devem ser feitos 
investimentos para sua melhoria. Transferir recursos para a iniciativa privada só piora as 
escolas públicas”. (Freitas, 2012, p.386) 

Assim como os dados apresentados neste trabalho, outros estudos (Ribeiro, 2008; 
Rodrigues, 2010; Mello, 2014; Rodrigues; Malavasi, 2016) apontam que a gestão e 
organização do trabalho escolar, de modo geral, na rede estadual paulista, adota contornos 
da perspectiva gerencial. 

Assim, o Estado é que deve promover a educação de boa qualidade a todos e não se 
desresponsabilizar da garantia desse direito a população. Os dados encontrados na realidade 
pesquisada, e em outras já mencionadas, parecem despontar que o caminho percorrido por 
meio das avaliações e currículo não contempla a complexidade das condições de ensino e 
aprendizagem tampouco da organização escolar quando amarradas às cobranças por 
resultado em uma determinada prova/teste sobre determinados conteúdos, restringindo a 
potencialidade do processo formativo humano. 
 
 
Finalizando 
 

O que se observa é uma disputa pela educação (como uma mercadoria), como indicam 
autores como Robertson (2012), Verger e Bonal (2011), Freitas (2014), e ainda pelas 
categorias centrais que organizam o trabalho pedagógico nas escolas.  

Tal movimento de disputa e controle pelo setor educacional acabam segundo Freitas 
(2014) fortalecendo a categoria avaliação escolar, em associação à avaliação externa, à 
responsabilização docente, à meritocracia e a competitividade e, também, a categoria 
currículo escolar, associada à padronização e estreitamento da formação humana. Desta 
forma, procura, por um lado, travar os possíveis avanços progressistas na organização do 
trabalho pedagógico das escolas ou nas salas de aula, tais como exemplo: a gestão 
democrática, a avaliação participativa, a qualidade social, entre outros, e por outro lado, 
fortalecer o controle sobre o sistema educacional como apresentado na descrição das 
observações sobre o trabalho dos professores e dos pontos pautados nas reuniões, onde 
acabam tomando centralidade as questões relacionadas às avaliações e a obtenção dos 
índices e indicadores previstos/propostos pelo sistema educacional estadual, e o 
planejamento de uma proposta curricular orientada a este fim/objetivo, imprimindo uma 
lógica de gestão por resultados e controle externos sobre o processo pedagógico que 
alavancam e possibilitam a naturalização de ideias do setor privado, ampliando a sua 
atuação no setor público e, pouco favorecendo o direito a formação a formação humana das 
crianças e jovens. 

No conjunto dos dados apresentados na realidade investigada o que se observa e que 
aos poucos se introduz na organização escolar por meio das avaliações externas e do 
currículo uma forma de trabalho e de compreensão da educação (resultados, metas; inputs e 
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outputs; padronização) que fortalece a lógica gerencial (do mercado) transformando os 
valores, as normas e as regulações de acordo com esta lógica e amputando o direito à 
educação e à formação humana.  

Todavia essa avaliação não precisa ser realizada com base no resultado de uma única 
prova, aplicada em dia específico do ano, e nos números do fluxo escolar. Outros aspectos 
(externos) podem ser levados em conta, tais como: as condições socioeconômicas dos 
estudantes, a relação entre a comunidade e a escola, a inserção da escola na comunidade 
local, etc, bem como aspectos (internos) relacionados ao Projeto Político Pedagógico da 
escola, a execução de projetos complementares que promovam permanência e qualidade de 
ensino; trabalho com valores, etc.  

Freitas (2014) aponta para as contradições desse processo, ainda que com um grande 
enfrentamento em nível nacional e internacional, para fortalecer o protagonismo dos atores 
sociais locais, por meio de propostas alternativas, tais como a avaliação institucional 
participativa (Sordi; Bertagna; Silva, 2016), uma vez que podemos (e devemos) aproveitar 
este momento de ênfase na educação e, tomarmos como possibilidade assumir outras 
proposituras, como lutadores pelo direito a educação de qualidade e a formação humana a 
todos, sendo assim necessário estabelecer espaços democráticos de negociação da 
qualidade da escola com a participação da comunidade escolar frente aos resultados 
apresentados pelos sistemas de avaliação externos. 
 
 
Nota 
 
1. Professora do Departamento de Educação do Instituto de Biociências da UNESP, campus Rio Claro. Vice-

coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional (GREPPE), seção Rio Claro. 
2. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Biociências da UNESP Campus Rio Claro.  
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	Já em relação a avaliação em larga escala na escola ao longo das reuniões de planejamento e nos ATPCs o tema mais destacado foi os relacionados às avaliações, conforme ocorrência descrita nos quadros abaixo:

