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Resumo 

As políticas de avaliação em larga escala no Brasil vêm produzindo sentidos diversos na organização das 

redes, nas escolas e, principalmente, no trabalho do professor com o currículo. Nesse contexto, precisamos 

compreender como os professores identificam os limites e as implicações dessas avaliações para refletir 

sobre aspectos envolvidos no processo de aprendizagem do aluno, na sua própria prática docente e no 

currículo escolar. Este artigo apresenta uma análise sobre as implicações produzidas pela avaliação escolar 

externa no trabalho docente dos professores que atuam na Secretaria Municipal de Duque de Caxias, no 

Rio de Janeiro, nos 3º e 5º anos do ensino fundamental, buscando compreender de que forma os professores, 

no desenvolvimento do currículo, consideravam as discussões em torno dos resultados das avaliações 

externas. Ao refletir sobre a cultura do exame e suas implicações no trabalho dos docentes que atuam em 

escolas municipais de Duque de Caxias, observamos as possíveis influências da avaliação externa no 

currículo escolar e as diferentes possibilidades de os professores desenvolverem o currículo considerando 

os resultados das avaliações externas. Apresentamos como principais conclusões a responsabilização do 

professor pelos resultados, o modo como os professores são inseridos na performatividade pelo empenho 

em corresponder aos novos imperativos das avaliações externas e os dilemas dos professores no 

desenvolvimento do currículo tensionado pelo currículo das avaliações externas. 

Palavras-chave: currículo, trabalho docente, avaliação externa, SME-Duque de Caxias. 

 

Abstract 

The majority of the politics of evaluation in Brazil has been reflecting different meanings on the 

organization of educational systems and schools but, particularly, at the curriculum oriented teaching 

practices. In this sense, we need to understand how the teachers identify the boundaries and implications of 

the evaluation instruments in respect of the aspects related to the students learning, along to the teachers 

practice and the school curriculum. This article aims to analyze the significance produced by the external 

schools evaluation on the practice of teachers from Duque de Caxias Municipal Secretary of Education, in 

Rio de Janeiro. These teachers work on third and fifth grades of two Elementary schools from Duque de 

Caxias’, in order to realize the means which the teachers gave consideration – in the development of the 

curricula – to the discussions about the results of these external evaluation. About that, we could realize the 

possible influences of the external evaluation at school curriculum and the different possibilities to the 

teachers develop this document, considering the results of the external evaluation. We could notice some 

points of closure as: the teachers’ responsibility on the failure or success of the evaluation results; the way 

on which teachers are embedded on performativity, so as to correspond to the external evaluation demands; 

and, finally, the teachers’ dilemma on the development of the school curriculum, once that it is tensioned 

by the curricula of the external evaluation instruments. 

Key-words: curriculum, teaching practices, external evaluation, Duque de Caxias Municipal Secretary 

of Education. 
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Introdução 
 

Os discursos das políticas de avaliação em larga escala produzidos no Brasil desde os 

anos 1990 como mecanismo que pretende aferir a qualidade da educação a partir dos 

resultados obtidos no desempenho escolar e, consequentemente, com a finalidade de 

promover melhorias no sistema educativo merecem ser problematizados. Essas políticas 

promovem impactos e geram sentidos diversos na organização das redes de ensino, nas 

escolas e, principalmente, no trabalho do professor.  

O papel do professor como formulador do currículo e o espaço da escola como espaço 

de produção cultural tem sido pouco reconhecido pelos sistemas educacionais em prol de 

uma leitura mecanicista em que o dia a dia da escola é regido por normas que lhe são externas. 

O uso das avaliações para se estabelecer metas e medir qualidade na educação tem sido muito 

discutido no campo do currículo e merece cada vez mais espaço destacado no âmbito das 

políticas públicas e entre os sujeitos da educação. 

Assim, entendemos que o professor é fundamental na produção do currículo. É o 

professor que orienta e põe em marcha o desenvolvimento curricular em diferentes espaços 

da escola em relação direta com seus alunos, com outros professores, profissionais da 

educação e as famílias.  

Os discursos em busca da qualidade, via processos de avaliação externa, têm provocado 

muitas discussões em torno de um currículo supostamente adequado, gerando conflitos de 

opiniões, reflexões diversas por grupos de pesquisas em torno das políticas públicas e 

também na relação com os professores e alunos, sujeitos primordiais nesse processo 

educacional. As avaliações externas produzem impactos no trabalho docente, na rotina em 

sala de aula e no trabalho pedagógico, assim como na produção dos currículos em muitos 

casos pensados dentro de uma perspectiva comum e nacional, a exemplo da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC. Dentre essas avaliações externas, a ANA2 e a Prova Brasil têm 

orientado, em alguma medida, os professores no seu trabalho a exemplo do que vamos tratar 

no caso da rede municipal de ensino de Duque de Caxias - RJ, como programa curricular no 

qual os conteúdos exigidos nessa avaliação passam a ser assumidos no planejamento dos 

professores em sala de aula. Em alguns casos, professores abrem mão do planejamento 

voltado para a singularidade de suas turmas para que os seus alunos sejam preparados para 

essa avaliação. Em outras situações, professores apenas aplicam os conteúdos exigidos para 

o ano de escolaridade e ignoram os da Prova Brasil. 

A ênfase nos exames externos de avaliação na condução de políticas de currículo acentua 

a cultura da performatividade, como desenvolvido por Ball (2012). A cultura da 

performatividade se constitui em uma tecnologia e um modo de regulação dos sujeitos que 

empregam julgamentos, comparações, se revelando como meio de controle, e regulação, de 

desgaste e de mudança. Para Ball (2002), a cultura da performatividade altera a natureza da 

alma do professor e as relações que estes têm uns com os outros acentuando a 

competitividade. O autor também enfatiza sua preocupação com o professor e a prática dessa 

cultura, que acaba resultando muitas vezes em perturbações físicas e emocionais para os 

professores e um alto nível de “ansiedade existencial e medo” (BALL, 2002, p.9). 
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Ball (2004) reforça que as avaliações que enfatizam resultados transformam o trabalho 

docente em desempenho, performatividade como mecanismo para estimular, julgar e 

comparar profissionais em termos de resultados. Essa performatividade consiste em um 

sistema de “terror” atuando de fora para dentro e de dentro para fora. Enquanto a construção 

cultural, a instilação do orgulho, a identificação estão de dentro para fora, as avaliações e 

classificações, são postas dentro das instituições, engendrando sentimentos individuais de 

orgulho, de culpa, de vergonha e de inveja (BALL 2012). 

Como efeitos no trabalho docente, podemos enumerar na cultura de performatividade, o 

aumento das pressões e do estresse emocional que se relacionam diretamente com o trabalho, 

o ritmo e a intensificação dos esforços em função do número sempre crescente de registros e 

relatórios. Enfim, uma progressiva vigilância sobre o trabalho docente. Para Moreira (2009) 

a performatividade desempenha papel crucial no conjunto das políticas educacionais 

contemporâneas e contribui para integrar e redimensionar atividades, processos e resultados. 

Para Hypolito e Ivo (2013) o movimento pela padronização das bases curriculares e a 

adequação aos conteúdos cobrados nas avaliações externas desconsideram as 

particularidades dos contextos escolares e dessa forma, as avaliações externas tornam-se 

meros mecanismos reguladores do currículo. Entendem ainda os autores que o poder que as 

avaliações em larga escala vêm assumindo nas atuais políticas, pode vir a definir as práticas 

pedagógicas e curriculares da escola, questão que tem sido cada vez mais presente no debate 

curricular. O sistema de avaliação tem ganhado cada vez mais espaço nas políticas atuais e 

locais, com ênfase na competitividade, nas metas a serem alcançadas e nas classificações das 

escolas. As avaliações externas impactam na autonomia profissional dos docentes e no 

controle das ações pedagógicas, interferem na imagem externa da escola, instaurando 

regimes de responsabilização das escolas e dos professores. 

No campo do currículo, Lopes e Macedo (2011) nos convidam a pensar as políticas de 

currículo ultrapassando as visões sustentadas pelo modelo estadocêntrico, que nem sempre 

contempla as características da complexidade e da diferença presentes no currículo. As 

autoras nos alertam que tanto a exclusividade conferida às ações do Estado como o 

isolamento das instituições escolares das dimensões macro podem ser restritivas nas 

pesquisas sobre políticas de currículo. Concordamos com Lopes (2013) argumentando que 

as políticas curriculares não se resumem apenas aos documentos escritos e não se distinguem 

em propostas X práticas. São também processos de planejamento vivenciados e 

reconstituídos em múltiplos espaços e por múltiplos sujeitos no corpo social da educação. 

No Brasil, as políticas educacionais estão centradas em propostas que incluem um 

sistema de avaliação baseado em provas nacionais, com a decorrente classificação das escolas 

caracterizadas por uma organização curricular central, organização de programas rápidos de 

formação e atualização docente, gestão financeira descentralizada com a crescente 

desobrigação do Estado com a educação pública (HYPOLITO, VIEIRA, PIZZI, 2009). Nesse 

contexto, precisamos compreender como os professores identificam os limites e as 

implicações dessas avaliações para refletir sobre aspectos envolvidos no processo de 

aprendizagem do aluno, na sua própria prática docente e no currículo escolar.  
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Nesse cenário, segundo Ball (2012) cabe ao professor como profissional a 

responsabilidade por seu desempenho. No âmbito da atuação docente, na relação especial 

entre o que trabalha e o seu trabalho, a questão de quem controla o campo de avaliação é 

crucial e envolve o processo de luta na significação e pelas mudanças no controle da 

avaliação e dos seus valores. Ao responder às demandas pela qualidade da educação, os 

professores tentam corresponder a novos imperativos, principalmente, no cumprimento de 

metas na realização do trabalho docente sendo por vezes capturados à cultura da 

performatividade.  

Neste artigo, pretendemos problematizar os possíveis embates das avaliações externas 

no trabalho docente, em especial, no desenvolvimento curricular nos anos de escolaridades 

onde são aplicadas a Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA e a Prova Brasil, 

respectivamente nos 3º e 5º anos de escolaridades, a partir de uma pesquisa realizada no 

município de Duque de Caxias/RJ. No município, foi possível encontrar professores 

inseridos nesta performatividade assim como, professores que não possuem a preocupação 

de tentar corresponder a esses novos imperativos citados por Ball. Mas que apenas se 

preocupam em realizar seu trabalho pedagógico conforme acreditam ser o melhor para a 

aprendizagem do seu aluno. Neste caso, “profissionalismo é uma questão de agir de dentro 

da incerteza e aprender com as consequências” (BALL, 2005, p.559).  

As propostas curriculares do município de Duque de Caxias vêm sendo reestruturadas 

desde 2002 com a elaboração dos cadernos Escola em Movimento, divididos em 

“Pressupostos Teóricos” e “Propostas Pedagógicas”. Essa reformulação curricular ainda não 

tinha relação com o impacto do sistema de avaliação externa, pois a proposta dessa avaliação 

foi iniciada no ano de 2005, com a aplicação da Prova Brasil. Na leitura do Caderno, é 

perceptível uma narrativa que advoga a preocupação com um currículo em que se faça 

presente as diferenças culturais, o multiculturalismo, as interações sociais.  

Iniciamos o artigo focalizando a política de avaliação externa do município de Duque de 

Caxias. Em outra seção abordamos a avaliação externa e o trabalho docente. Na terceira seção 

interpretamos os que denominados dilemas e desafios da avaliação externa no 

desenvolvimento curricular da escola, concluindo com as implicações produzidas pela 

avaliação escolar externa no trabalho docente dos professores que atuam no município de 

Duque de Caxias nos 3º e 5º anos, buscando compreender de que forma os professores, no 

desenvolvimento do currículo, consideram as discussões em torno dos resultados das 

avaliações externas.  

 
 
A política de avaliação externa no município de Duque de Caxias 
 

Buscando compreender quais são as possíveis implicações produzidas pelas avaliações 

externas no trabalho dos docentes que atuam na rede municipal de Duque de Caxias, 

desenvolvemos o trabalho de campo3 em turmas dos 3º e 5º anos de escolaridade do ensino 

fundamental em duas escolas desse município. A escolha de duas escolas teve como principal 

objetivo fazer um recorte, visto que a rede municipal possui aproximadamente 175 escolas, 
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distribuídas em quatro distritos: o 1º distrito mais urbano, o centro da cidade; o 2º distrito 

também com características urbanas, porém mais distantes e onde centraliza maior número 

de indústrias, destacando-se a PETROBRÁS; o 3º distrito, mais suburbano, periférico e 

distante do centro; e, por fim, o 4º distrito, caracterizado como rural e campestre. Cada 

distrito possui características diferenciadas, tais como infraestrutura das escolas, localização, 

público que frequenta, entre outras. Considerando o tempo para o desenvolvimento do 

trabalho de campo, foram escolhidas duas escolas do município de Duque de Caxias, a partir 

de diferentes avaliações obtidas a partir dos dados do IDEB. Desse modo, a escolha baseou-

se na classificação do IDEB atribuída considerado o resultado por “melhorar” e outra 

classificada por “manter”.  

No ano de 2016 constava no site da secretaria o registro de apenas duas escolas com o 

IDEB 6.0, tendo as demais o conceito de melhorar, alerta ou atenção. Os IDEBs dessas 

escolas estão em torno de 3.0 a 4.0. Desse modo, decidimos por analisar apenas duas escolas 

que denominamos de escola 1 e 2. A escola 1, situada no 4º distrito. É uma escola pequena e 

de fácil acesso IDEB 6.0, com a classificação de “manter”, situada em Xerém. A escola 2 

pertencente ao 1º distrito, no Bairro Jardim Gramacho, IDEB 3.9 com a classificação de 

“melhorar”. Escola localizada em espaço considerado de fácil acesso.  

Foram consideradas para a observação das escolas e os profissionais da educação 

entrevistados as seguintes questões: o tempo de trabalho dos seus profissionais; o 

desenvolvimento de trabalho em equipe; as percepções dos profissionais 

sobre a Prova Brasil e ANA no trabalho docente; a existência de discussões e debates 

em torno dos resultados dessas avaliações no interior da escola; a avaliação dos profissionais 

da educação em relação interferência, ou não, das práticas de avaliação no desenvolvimento 

do currículo escolar. Também foram elaborados pelos participantes, relatos sobre se o que é 

pedido nas provas ANA/Prova Brasil tem correspondência com o currículo desenvolvido 

com as turmas e como isso poderia ocorrer, para melhor orientar a análise sobre as 

implicações dessas avaliações no trabalho docente.  

A entrevista e os relatos foram feitos com os professores envolvidos nos referidos anos 

de escolaridades e com a equipe diretiva das unidades (Orientadores Pedagógicos, 

Educacionais e Direção) e representante da SME (Secretaria Municipal de 

Educação). O principal objetivo dos relatos era de os entrevistados poderem expressar-

se de forma mais espontânea, livre e sem limites. Dentre os entrevistados, estiveram 

participando: 4 Professoras de 3º ano de escolaridade; professoras, sendo uma da escola 1; 3 

professoras de 5º ano de escolaridade, sendo uma da escola 1; uma orientadora pedagógica 

de cada escola e uma supervisora da Secretaria de Educação – SME.  

A diversidade de profissionais envolvidos teve como finalidade mapear o debate entre 

professores, equipe e SME e quais as influências que elas exerciam entre si. O caminho 

percorrido na pesquisa a partir dos dados produzidos para a análise realizada do campo e do 

diálogo com a base teórica buscou contribuir para as reflexões sobre as indagações a respeito 

da docência e suas relações com o currículo e a avaliação. 

Duque de Caxias, o município no qual a pesquisa foi desenvolvida, integra a Região 

Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Situado na Baixada Fluminense, figura como o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense
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terceiro município mais populoso do estado, depois da capital Rio de Janeiro e de São 

Gonçalo, e o mais populoso da Baixada Fluminense4. A cultura da avaliação estava em 

marcha na gestão do prefeito José Camilo Zito5, com uma prova para avaliação dos alunos 

da rede e a publicização dos resultados em outdoors. O conteúdo dessas peças publicitárias 

servia para parabenizar escolas e de forma branda, responsabilizar os seus profissionais que 

não atingiam as metas do IDEB, não alcançavam posições de melhores escolas nos rankings 

que o município divulgava. Para Souza e Oliveira (2003), quando os resultados das 

avaliações são publicados, o assunto mais comentado (principalmente na mídia) se refere aos 

rankings: de escolas, municípios, estados e regiões que tiveram pior, ou melhor, desempenho. 

A Prova Caxias ocorreu entre os anos de 2011 e 2012, mas não houve divulgação pública 

dos resultados que foram entregues em envelopes fechados para cada diretor de escola a que 

todos os professores poderiam ter acesso. A prova Caxias ocorreu também na gestão do 

prefeito José Camilo Zito, mas não teve prosseguimento na gestão seguinte. Também em 

2011, a prefeitura de Duque de Caxias implantou o Projeto Conseguir6, sendo a Prova Caxias 

parte deste projeto. 

Acreditamos que o projeto “Professor Garantia de Sucesso” teve o objetivo, ainda que 

implícito, de tentar conduzir o trabalho do professor com relação a sua prática, para se 

adequar ao conteúdo da Prova Brasil. Uma espécie de fabricação docente conforme citado 

abaixo: 
 

Nesse processo de fabricação docente, que envolve um modo de gestão, políticas 

curriculares centralizadas, todavia apresentadas como possíveis de serem 

operadas localmente, o trabalho docente passa a ser significado como autônomo. 

Contudo, é uma autonomia imaginada. (HYPOLITO, VIEIRA, LEITE, 2012, 

p.10) 

 

A orientação curricular de Duque de Caxias se identifica como de inspiração 

sociointeracionista. Na proposta da rede, a escola é lugar de diversidade, ética e cidadania. 

Em seus pressupostos curriculares a escola se constitui em espaço no qual o indivíduo se 

prepara para a sociedade sustentada na solidariedade, no ensino democrático, na 

autorreflexão e na valorização do ser humano. A proposta do currículo se compõe por três 

eixos centrados em Linguagem, Pluralidade Cultural e Ética, enfatizando a preocupação com 

a formação do cidadão, inserido no meio social, enfatizando a transversalidade. Essa proposta 

curricular tece críticas aos discursos de preparação para o mundo do trabalho e para o 

vestibular por acreditar que essas preparações interferem no compromisso da escola com o 

presente, que é o de favorecer a construção de sujeitos sociais críticos. 

Como dito anteriormente, a orientação curricular do município de Duque de Caxias se 

apresenta desde 2002 nos seus cadernos Escola em Movimento, divididos em “Pressupostos 

Teóricos” e “Propostas Pedagógicas”. Com a utilização das políticas de avaliação para a 

busca de melhor qualidade de ensino, tais propostas passaram a ficar em segundo plano. A 

partir do ano de 2004 ao serem introduzidas as políticas de avaliação externa no município, 

tais propostas passaram a terem implicações no seu currículo, visto que, com a matrizes e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_de_Janeiro_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense
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referências do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o currículo passou a receber 

interferências para a preparação para essas provas. Ao analisar os cadernos do município foi 

perceptível o grande paradoxo existente entre essas propostas curriculares, iniciadas em 

2002, com as políticas atuais de avaliação externa, aplicadas na rede, através da Prova Brasil 

e ANA e o quanto essa política avaliativa pode vir a modificar a prática docente, as ações 

pedagógicas, o currículo proposto e forma de organização de uma rede. 

Enfim, podemos ver que o município de Duque de Caxias vem gradativamente 

inserindo-se nas políticas de avaliação contribuindo assim para que a proposta curricular, o 

trabalho docente, as ações pedagógicas venham a ser articuladas em função desta política 

avaliativa. O desenvolvimento da construção curricular e do trabalho do professor vem aos 

poucos recebendo influências dessas avaliações. Ainda não estamos falando de bonificações, 

meritocracia nem tampouco de uma responsabilização (high stakes) conforme mencionado 

em Brooke (2006). Porém é uma política que ainda está sendo inserida, aprimorada e 

praticada no município de uma forma mais branda.  

 
 
Avaliações externas e trabalho docente 
 

Refletimos neste artigo como a ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) e a Prova 

Brasil trazem implicações no trabalho docente no que tange ao desenvolvimento curricular, 

especialmente quando buscam vincular-se aos discursos pela melhoria de qualidade da 

educação fazendo com que as avaliações externas se articulem com o trabalho docente.  

Entre as finalidades da Prova Brasil está a de influenciar a prática docente fazendo com 

que os professores revejam o que estão fazendo e o que precisa melhorar em relação ao 

processo de aprendizagem. Devido a esse contexto, parte dos profissionais, sobretudo em 

Caxias, defende que é preciso ter um trabalho gradativo de avaliações externas, desde 

os primeiros anos do Ensino Fundamental, e não somente no 3º e 5º anos, dividindo-se a 

responsabilidade por todo o corpo docente.  

Neste sentido, Barreto nos afirma que: 
 

A avaliação nesse modelo ganha importância nunca antes experimentada no 

cenário educacional, tornando-se componente imprescindível das reformas 

educativas. Ela permite não só a ampliação do controle do Estado sobre o 

currículo e as formas de regulação do sistema escolar, como também sobre os 

recursos aplicados na área. Nesse sentido, os imperativos da avaliação terminam 

por pressionar a formulação de currículos nacionais em países que nunca os 

tiveram, ou levam à sua reformulação e atualização nos que já os possuíam, visto 

que eles são a referência “natural” para o emprego da aferição padronizada do 

rendimento escolar, instrumento privilegiado do modelo. (BARRETO, 2001, p. 

57-58) 

 

De acordo com Feitosa (2007), além dos debates no campo acadêmico, os sistemas de 

avaliação e as macro-avaliações têm recebido atenção e fomentam as discussões no âmbito 
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escolar, tornando-se assunto frequente entre os profissionais da área, como gestores 

e professores. Os gestores acabam por ter a responsabilidade de divulgar os indicadores 

educacionais de que dispomos atualmente, no que dependem da qualidade da informação que 

recebem acerca dos mesmos. As formas como as avaliações educacionais foram introduzidas 

nas escolas e as formas como são divulgados seus resultados podem influenciar discussões 

e práticas de gestores e professores em função de suas percepções. Além destes pressupostos, 

a subjetividade da imagem profissional, a trajetória profissional e o contexto social 

podem influenciar nas percepções e opiniões dos professores sobre diversos assuntos, entre 

eles as políticas de avaliação.  

Cerdeira, Almeida e Costa (2014), afirmam que as reflexões mencionadas exploram 

ainda outros “efeitos perversos”, que podem ser provocados por essas políticas, sobretudo 

quando estão associadas a políticas de responsabilização: a perda de aulas em função do 

excesso de testes; o foco no treino para a prova, e não no processo de ensino-aprendizagem; 

o investimento especial somente em alunos com chance de elevar o desempenho; e o estímulo 

para que alunos com baixo desempenho faltem às provas, uma prática que toma a 

denominação de “gaming”. Na lógica das políticas de responsabilização educacional 

(accountability), a escola precisa prestar contas à sociedade. Em uma política de baixas 

consequências (low stakes), os resultados são divulgados publicamente, considerando-se 

que, entre outros efeitos, é possível que as famílias se mobilizem e pressionem a escola ou 

busquem por escolas de melhor desempenho. Quando se trata de altas consequências 

(high stakes) além da divulgação, ocorrem premiações ou punições associadas ao 

desempenho escolar, tais como a bonificação extra para professores, premiação de alunos, 

fechamento de escolas etc. (BROOKE, 2006; BONAMINO & SOUZA, 2012).  

Esteban e Fetzner fazem uma crítica muito pertinente com relação aos índices do IDEB 

ao colocar que: 
 

Diante dos índices insuficientes do IDEB, antecipa-se e amplia-se a inserção das 

crianças no sistema de Avaliações Externas. A avaliação permanece proposta 

como um procedimento técnico, vinculado à mensuração e controle, realizado por 

instrumentos unificados. (ESTEBAN & FETZNER, 2015, p.82) 

 

Entendemos que essas avaliações se apresentam como insuficientes para mensurar 

conhecimentos, pois avaliam de forma descontextualizada e fragmentada e sustentam uma 

dimensão classificatória da avaliação educacional. As autoras afirmam que esse discurso de 

qualidade acaba por caracterizar-se pela concepção excludente não apoiando a escola pública 

e democrática comprometidas com as classes mais populares. 

Em Brooke (2006) podemos observar que, as políticas de responsabilização criadas nos 

estados do Rio de Janeiro, Paraná e Ceará ratificam expressiva complexidade de se avaliar o 

desempenho escolar com o objetivo de promover premiações em instituições de ensino. Em 

Duque de Caxias, não existe esse tipo de responsabilização associada à bonificação, mas 

promoveu a publicação dos melhores resultados, treinamento dos professores e dos alunos 
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para os testes, além da aplicação de uma avaliação externa municipal em larga escala embora 

essa avaliação não esteja sendo aplicada atualmente. 

Em termos de avaliação em larga escala, os alunos das escolas municipais de Duque de 

Caxias vêm participando, em particular, da Prova Brasil e, mais recentemente, da Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA).  

A avaliação é considerada, na implantação do ciclo em Duque de Caxias, como 

diagnóstico da prática para sua transformação. Ao se referir sobre o trabalho docente na rede, 

o caderno coloca que: 
 

O trabalho do professor envolve conteúdos conceituais (visão de mundo, 

decifração da realidade), factuais (fatos, imagens), procedimentais (projetos, 

propostas) e atitudinais (valores, ideais), conteúdos estes que interferirão na ação 

do sujeito que ensina-aprende. Sendo assim, toda ação educativa deve estar 

impregnada de ideias, tendo como compromisso a transformação de forma 

criativa, significativa e duradoura. (DUQUE DE CAXIAS, 2002, v.2. p. 24) 

 

Entendemos que a rede de ensino ao elaborar o caderno Proposta Pedagógica, v.1, 

compartilha da ideia de tratar o papel do professor com relação a definição sobre o que seria 

ensinar, com reflexões do que ensinar, para que, a quem, como e com quem, para qual 

finalidade, que é o ensino. O caderno defende o papel do professor como o de um guia, um 

mediador, pois é o professor que organizará, possibilitará a crítica e relacionará a informação 

apresentada, assim como favorecerá a relação do educando com os contextos em que vive. 

Ainda no caderno, o trabalho do professor envolve uma visão de mundo, de fatos, com 

propostas e valores ou ideias, com conteúdos que interferem na ação, pois o professor é um 

sujeito que ensina e aprende. Entretanto com a utilização da Prova Brasil e ANA, podemos 

observar, em alguns casos, que o papel do professor na rede municipal de Duque de Caxias 

tem sido o de “preparar seus alunos” para tais avaliações colocando em questão a sua atuação 

frentes às orientações curriculares do município.  

 
 
Dilemas e desafios da avaliação externa no desenvolvimento curricular da 

escola 
 

No município, há diferentes significações sobre o que vem a ser aprender e ensinar. A 

partir dessas concepções, algumas críticas em relação ao resultado das avaliações têm sido 

verificadas na opinião de profissionais da educação, entre as quais as de “os conteúdos são 

soltos”, deslocados do contexto curricular desenvolvido pelo professor com suas turmas. 

Outra crítica presente nos relatos dos profissionais de educação é a de que, muitas vezes, os 

resultados são utilizados de forma dissociada, sem reflexões, somente com o propósito de 

medição, classificação.  

Com tudo isso, deparamo-nos com uma problemática decorrente desse sistema de 

avaliações que acaba interferindo na prática docente, o que os próprios acabam significando 
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por estreitamento curricular, quando o currículo acaba sendo reduzido ao que se exige nesses 

exames. Os professores se questionam sobre a preocupação em preparar os alunos, o que 

acaba tomando conta da prática pedagógica do professor quando preparar para os exames se 

torna primordial, pois senão, como a escola ficará situada no IDEB? Como ficará a colocação 

da escola?  

Na rede municipal, há professores que visando um preparo melhor para a prova, 

desenvolvem o planejamento curricular de dois modos: o da prova comum e o da prova 

diferenciada, para que seus alunos se preparem para a “pressão” de outra pessoa (um estranho 

ao ambiente escolar) que aplicará a prova. Segundo esses profissionais, a prova comum, seria 

a avaliação que ocorre bimestralmente e a diferenciada, seria a das avaliações externas. 

As narrativas dos professores da rede expressam afirmativas de que a rotina escolar e a 

prática docente são influenciadas pelas avaliações no sentido de adequação curricular para as 

provas. Há a preocupação em melhorar as notas, os treinos e simulados, o cumprimento de 

metas, provocando assim, através dessas avaliações vários efeitos na Educação Básica, o que 

pode acarretar uma possível secundarização do currículo local, devido à preocupação com o 

preparo para essas avaliações. Assim como efeitos no trabalho realizado na sala de aula 

produzindo padronização, uniformização de desempenhos dos sujeitos e da organização 

curricular.  

Sobre o estreitamento curricular Esteban e Fetzner (2015) vem problematizar sobre o 

impacto das políticas de avaliação na formulação das práticas cotidianas. Para as autoras, 

nesses testes, o desempenho dos estudantes é interpretado como uma questão técnica. A 

complexidade dos processos cotidianos e a dinâmica sociocultural são desconsideradas. O 

diagnóstico superficial decorrente do rendimento serve como referência curricular para as 

escolas junto com as provas padronizadas. As autoras fazem uma crítica sobre as questões 

fragmentadas de múltipla escolha que possuem a finalidade de garantir uniformidade, 

neutralidade e objetividade na correção e na interpretação de dados. 

Nas duas escolas investigadas podemos perceber diferentes modos de significar a 

relações entre currículo e avaliação assim como distintos modos de se constituir como 

escolas. A escola 1, do quarto distrito, localizada no município de Xerém, próxima às áreas 

rurais e com poucas turmas (4 em cada turno, com funcionamento na manhã e tarde) 

registrava o IDEB 6,0 com a classificação de “manter”. Na escola 1 os professores se 

orgulham da classificação obtida e onde pudemos observar que há uma preparação curricular 

para as avaliações externas, principalmente no 5º ano para realização da Prova Brasil. A 

escola é bem pequena, porém conta com uma sala de leitura, um refeitório, uma sala de 

informática, sala para professores, secretaria onde também fica a direção. Possui uma turma 

com alunos de 4 anos e uma turma com alunos de 5 anos, cada uma em um turno diferente. 

Atende também turmas de 1º ano ao 5º ano de escolaridade, sendo o 3º ano pela manhã e o 

5º à tarde. A escola não possui ensino regular no horário noturno. Possui um total de 13 

professores, uma orientadora pedagógica, uma diretora, porteiro, merendeiras. A escola, 

inaugurada em 1967, foi municipalizada no ano de 2005 passando para a gestão do município 

de Duque de Caxias.  
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A escola 2, localizada no bairro Jardim Gramacho, no primeiro distrito, próxima a 

diferentes comunidades e da área conhecida como “Lixão do Gramacho”, inaugurada em 

março de 2006, ao contrário da outra escola localiza-se em um prédio maior com doze salas 

bem espaçosas. Possui uma estrutura física muito boa, muitos professores e turmas. Funciona 

com os turnos manhã, tarde e noite. A escola atende 3 turmas de 4 anos, 3 turmas de 5 anos, 

5 turmas de 1º ano, 4 turmas de 2º ano, 3 turmas de 3º ano, 2 turmas de 4º ano, 2 turmas de 

5º ano. Possui sala de direção, secretaria, refeitório, quadra, uma sala de leitura bem espaçosa, 

informática com bastante espaço também, sala de professores e de coordenação. A escola 

possui dois andares e é muito espaçosa com muitos recursos. Contudo, o IDEB registrado 

pela escola foi de 3.9, com a classificação de “melhorar”. O corpo docente registra apreensões 

e dúvidas em relação às expectativas ao desempenho da escola. Alguns professores novos na 

rede municipal, nunca trabalharam com essas avaliações e não têm ideia de qual currículo é 

exigido nelas. Afirmam que isso não interfere em seu trabalho diário, pois seguem com o 

currículo escolar planejado por eles, normalmente. Esses dados nos levam a refletir sobre a 

relevância de estudos sobre as avaliações externas, o currículo escolar e o trabalho docente, 

os impactos que essa política tem na vida desses profissionais da educação, os relatos que 

remetem a questões pertinentes ao trabalho docente e a prática dessas avaliações no 

município de Duque de Caxias e as implicações dessa política para a educação atual da rede 

municipal. 

No relato abaixo de uma supervisora da SME, podemos ver expresso, suas experiências 

na secretaria, tempo de rede, pontos positivos e negativos das avaliações externas que podem 

ser problematizadas a partir dos relatos das professoras das duas escolas. 
 

Observo que as Unidades Escolares, na medida em que tem uma Equipe Técnica 

Pedagógica, procuram analisar criticamente os resultados da Prova Brasil e ANA, 

auxiliando na construção do Projeto Político Pedagógico. Devemos incentivar o 

professor a planejar todas as aulas pensando em cada aluno, com o olhar mais 

atento do professor para desenvolvimento do aluno, avaliação constante. O 

resultado das avaliações externas permite avaliar não só as questões pedagógicas, 

mas principalmente as questões políticas fomentando uma discussão para 

melhoria do sistema escolar. (RELATO DA SUPERVISORA, sobre as avaliações 

e a prática diária) 

 

Pudemos observar concepções diferentes em torno das Avaliações Externa por parte dos 

professores, assim como consideramos importante destacar que houve por parte dos 

professores entrevistados o reconhecimento das provas aplicadas e a necessidade de o 

currículo buscar adequações de modo a favorecer bons resultados dos alunos nesses exames 

como podemos ver no relato a seguir 
 

De certa forma eu adaptei o meu currículo às necessidades da Prova Brasil, mas 

isso não é inflexível, pois depende muito da capacidade da turma de absorver a 

matéria. Principalmente, na matéria de matemática. Sempre envolvo as apostilas 
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específicas da Prova Brasil como apoio. É uma forma deles já conhecerem a forma 

de avaliação que é pedida (PROFESSORA G, DO 5º ANO, DA ESCOLA 1). 

 

No município, encontramos professores que relataram nunca terem ouvido falar dessas 

avaliações, professores contratados pela prefeitura, que não tiveram experiências durante o 

trabalho docente realizado nas turmas. Professores que foram buscar informações na internet 

quando descobriram que elas existiam. Houve profissional que ao pesquisar sobre a ANA, 

achou interessante e defendeu após essa descoberta que esta poderia ser aplicada sempre, 

pois acreditava que isso iria contribuir para a sua prática pedagógica. As questões que mais 

sobressaíram nos relatos desses profissionais foram o uso e o (não) retorno dos resultados 

dessas avaliações aplicadas em anos anteriores. Outro aspecto importante é a relação 

currículo escolar e a preparação para as avaliações externas, assim como, a responsabilização 

do professor sobre o bom ou mau resultado das provas.  

Abordamos aqui, questões relacionadas ao trabalho docente e a prática da avaliação 

externa no dia a dia, na rotina das duas escolas em questão. A fala de uma das orientadoras 

pedagógica é sobre a importância do retorno dos resultados, sobre a mercantilização, a 

performatividade trazida por essas avaliações, a responsabilização que acaba ficando para a 

escola e seus profissionais sobre esses resultados. O relato da Orientadora Pedagógica 

reforça como se torna relevante para o governo do município as formas e posições 

classificatórias, os rankings e os dados estatísticos. 
 

Vira um ranking. Acaba virando uma competição. Aí eu acho isso complicado. 

Nós já tivemos uma experiência aqui nessa escola no segundo governo Zito, muito 

negativa por conta desses dados do IDEB. A nossa escola ficou muito mal 

colocada. Muito mal. Aí a rede, a secretaria de educação resolveu fazer uma 

intervenção. Até porque eu vejo que fica muito na questão da medida. A gente 

discute na rede, medir, em alguns momentos é importante. E nós temos que fazer 

essa média. Essa coisa para o quarto e quinto anos. Mas assim, a avaliação é muito 

maior do que isso. Não é só medir. E acaba que a ANA e Prova Brasil recai sobre 

isso. Acaba medindo, conceituando, classificando. Então assim. Agora é bem 

verdade que na época do outro governo do Zito, que foi quando infelizmente 

assim, eu tenho que reconhecer as coisas boas e as ruins. Na verdade, elas fizeram 

essa intervenção que eu achei que foi de uma forma muito injusta com a escola... 

assim, eu acho que a coisa se perde. Vira modismo, vira sei lá o quê. Aí vem a tal 

cobrança que a gente tinha dentro desse governo Zito. Para o município ficar bem 

classificado... (RELATOS DA ORIENTADORA, Escola 2) 

 

É perceptível no relato da orientadora, a preocupação com relação ao preparo dos alunos 

para as futuras avaliações externas, pois a escola se organiza visando um bom resultado nos 

índices. A professora G responde sobre possíveis influências dessas avaliações no seu 

trabalho. 
 

O resultado da nossa escola agora é média seis, a segunda melhor escola de Duque 

de Caxias, ó parabéns! E acabou, você não tem como trabalhar. E nesse ano 



Implicações produzidas pela avaliação externa no trabalho docente: [...] 
 

 
907 

(2015), por exemplo, a gente faz tudo de vamos ver, a gente trabalha, dá 

interpretação e na matemática dá porcentagem e não sei mais o que, adição, 

subtração, mas assim saber exatamente qual é a necessidade real de aprendizado 

você não tem. (PROFESSORA G DA ESCOLA 1) 

 

A confiança nos sistemas avaliativos externos pressiona as autoridades escolares a 

agirem de acordo com metas determinadas. Com isso, no intuito de conseguir melhor 

desempenho nas provas, tomam medidas e “treinam” as crianças para tais avaliações, o que 

podemos ver refletido no depoimento da professora G que no excerto acima aponta para uma 

expectativa maior dos resultados da escola e no desempenho dos alunos diante do resultado 

favorável obtido na última avaliação externa. 
 

A maior questão com relação a isso é que há um... como eu vou dizer, como eu 

fiz o acompanhamento da prefeitura, fiz o projeto Conseguir, fiz todos aqueles 

cursos e tal e só tem uma turma lá na escola então você não tem muito com quem 

trocar, eu não tenho uma outra professora de quinto ano que aí a gente vai 

trabalhar junto (PROFESSORA G, DA ESCOLA 1) 

 

O projeto Conseguir, citado pela professora G, como apresentado anteriormente teve 

como objetivo levar os professores a preparar os alunos para a Prova Brasil. No projeto havia 

orientações aos professores sobre habilidades específicas de Português e Matemática, 

elaboradas de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Em síntese, o que acaba 

pautando a educação escolar não é o objetivo de desenvolver cidadãos como orientado pelos 

currículos do município, mas de formar seres que respondam adequadamente a esses exames. 

Contudo, podemos verificar na fala da professora a necessidade da partilha do processo de 

desenvolvimento curricular, que por não ocorrer acaba por limitar o diálogo no planejamento 

docente. 

Em meio as diferenças entre as duas escolas e seu corpo de profissionais da educação, 

podemos dizer que há um consenso de que metas e índices são incapazes de determinar 

qualidade, pois tais ações necessitam investir na melhoria das condições materiais. Não 

compartilham da responsabilização pelos resultados, da política de competição, concorrência 

e produção de rankings. Enfim, podemos afirmar que ainda há discussões e reflexões a serem 

feitas em relação a avaliação externa no município de Duque de Caxias a partir das questões 

suscitadas nas escolas investigadas. Muitos dilemas e desafios da avaliação externa no 

desenvolvimento curricular na rede municipal são colocados nos relatos de professores das 

turmas onde ocorre tais avaliações. Reflexões sobre o trabalho docente, a política dessas 

avaliações e o currículo no município, devem ser feitas e nos ajudam a pensar em como os 

professores vêm se responsabilizando pelo desempenho nos exames ANA e Prova Brasil que 

fazem parte dessas políticas de avaliação. 
 

(...) eu só sei que sempre no final de tudo a culpa é sempre do professor. Com esse 

objetivo, eu trabalho os dois anos, o quarto e o quinto ano com esse objetivo de 

trabalhar a Prova Brasil para eles. Então eu faço o meu currículo, eles fazem prova 
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comum, normal, bimestral, mas estou sempre a falar olha hoje a gente vai fazer 

uma prova diferenciada e dou a Prova Brasil, dou aquele cartão para eles 

responderem e faço tudo aquilo e ninguém pode falar e aquela coisa toda e aquela 

pressão em cima deles para eles começarem a se acostumar com a pressão de outra 

pessoa na sala de aula porque é uma coisa que eles nunca viram. Então eu faço 

assim tudo mais ou menos no clima, então eu digo: olha, amanhã a gente vai fazer 

aquela Prova Brasil e eles dizem é tia, e continuo: então venham preparados para 

ler muito porque tem muita leitura, se concentrem no que estão fazendo e eu sei 

que vocês sabem. Então agora no quarto ano eu dou logo no começo do ano para 

avaliar, para ver como é que eles estão e o que eu preciso trabalhar para quando a 

gente chegar lá na Prova Brasil, pelo menos, para a gente alcançar um degrauzinho 

porque senão fica difícil. (PROFESSORA G, 5º ANO, DA ESCOLA 1- SOBRE 

A PROVA BRASIL) 

 

Outro relato que ficou evidente à responsabilização do professor sobre os resultados foi 

da professora C, da escola 2, 3º ano. Ao ser questionada sobre a ANA e se no município há 

muita pressão para o professor preparar o aluno para a avaliação ela responde: 
 

Tem, eu acho que tem sim. Não só aqui, nessa escola eu nem sinto tanta pressão, 

mas em outras escolas que eu já trabalhei inclusive simulados de ANA de Prova 

Brasil, então tem sim uma certa responsabilização nos professores 

(PROFESSORA C, 3º ANO, ESCOLA 2). 

 

No relato abaixo encontramos a opinião de uma professora sobre a Prova Brasil que 

aponta para a importância da autonomia docente no desenvolvimento curricular Em seu 

depoimento diz não acreditar na “preparação” para as avaliações, pois em sua opinião, o 

currículo exigido é muito fora da realidade dos alunos. 
 

Foi tudo normal. Primeiro, que eu acho que, bem, eu acho que uma prova de 

avaliação, toda prova de avaliação não pode ser preparada. Você não pode 

preparar pessoas para fazer uma prova de avaliação. Veja bem, o que lá acontece? 

Né, vem um monte de apostilas totalmente fora da realidade dos alunos, 

totalmente fora da realidade, a criança mal sabe somar, subtrair, muito mais sabe, 

quer dizer, muito menos sabe dividir. E vem aquelas pessoas maravilhosas para 

fazer...fora da realidade. E os professores tem que saber... tem que dar aula lá para 

sentir (PROFESSORA E DA ESCOLA 2- 5º ANO). 

 

A professora F da escola 2 possui 40 anos de experiência na educação e 18 anos na rede 

municipal de Duque de Caxias. Professora do 5º ano, diz trabalhar normalmente o seu 

planejamento curricular, independentemente de haver Prova Brasil ou não. Não possui 

preocupação de “preparar” seus alunos para a avaliação em questão. Considera que seja 

apenas uma estatística, onde os resultados são apenas comentados e nunca soube exatamente 

qual seria o currículo exigido nessas provas. Seu relato foi o seguinte: 
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Ah eu acho que para mim não faz muita diferença não. Pode ser assim, até que 

para a escola no geral dê assim uma… Orienta para saber como está o ensino 

naquela escola. Mas em si, com a minha turma não influencia muito não 

(PROFESSORA F, DA ESCOLA 2 - 5º ANO). 

 

Nas falas das professoras E e F da escola 2 verificamos a ausência de articulação entre 

o exame como um acontecimento curricular que dialoga com a escola antes e depois de sua 

aplicação. Uma dissociação importante para ser problematizada. Outra professora diz ser 

orientada a “preparar” as crianças para que elas recebam a avaliação e não venham a se 

assustar ao receber um “estranho” para aplicar as avaliações. Ao ser questionada sobre uma 

possível responsabilização e possível influência no trabalho docente, obtivemos a seguinte 

resposta: 
 

Influencia pela pressão que a gente recebe. Eu vou falar não só por essa escola, 

mas pela realidade de um modo geral, eu vejo assim tem as escolas que vão bem, 

tem escola que foi bem, atingiu e passou a meta, e aí teve todo aquele 

reconhecimento, toda aquela parabenização da diretora, mas também houve uma 

cobrança muito grande para o próximo ano, ah vai ter que fazer, vai ter que atingir 

a meta maior, então vamos organizar a escola para que o aluno faça simulados e 

faça as provas de tal jeito, o extra classe, e até houve um pensamento assim, vamos 

levar o extra classe que é a sala de informática e sala de leitura para o contra turno 

para que o aluno possa ter mais resistência e tudo pensando no resultado. E em 

contrapartida as escolas que tiveram um IDEB mais baixo também eu acho que 

afetou porque aí tem a cobrança para melhorar (PROFESSORA C, DA ESCOLA 

2 – 3º ANO). 

 

Sobre as estratégias de alguns professores anteciparem as atividades em preparação aos 

exames nacionais, uma professora posiciona-se contrariamente ao que denomina de 

preparação fictícia. 
 

Está muito além. Então eu acho assim para ser uma avaliação justa não tenho que 

trabalhar com eles para eles se prepararem para uma prova, eles têm que ser 

preparados para a vida. Então é melhor que eles mostrem numa avaliação aquilo 

que eles realmente são. Como que você interfere se você guia se você monta um 

fictício, não eu não acho que tem que montar um fictício tem que mostrar a 

realidade. É bem verdade que se essa realidade que fosse mostrada fosse 

trabalhada e é o que não acontece, mas se acontecesse eu acho que seria justo que 

se mostrasse a realidade para que haja uma interferência (PROFESSORA D, 

ESCOLA 2 – 3º ANO). 

 

Dessa forma, professores percebem que na sua prática docente sua autonomia na sala de 

aula está cada vez mais sendo interferida por essas políticas. E acabam julgando, avaliando 

cada vez mais suas ações, em torno de resultados e classificações, e, que “o resultado é o que 

conta” (BALL, 2012, p.44). Outro aspecto que merece nossa atenção é o que a professora D 



 
LENI DA S. MACIEL e ROSANNE E. DIAS 
 
 

 
910 

atribui como avaliação fictícia em contraposição ao currículo que acontece na escola, 

contrapondo diferentes modelos de avaliação da aprendizagem e colocando em xeque os 

sentidos de um suposto resultado do que significa o currículo nas escolas brasileiras na 

dimensão universal antagonizando com a dimensão particular de cada escola. 

Alguns profissionais entrevistados disseram que os resultados das avaliações externas 

ficam deslocados do trabalho curricular desenvolvido na escola. Em alguns casos, nem 

obtiveram retorno sobre os mesmos, apenas a apresentação das escolas em forma de rankings. 

Entretanto, para a escola que não alcançou um bom resultado no IDEB, houve intervenção 

por parte da secretaria de educação, a responsabilização sobre a “missão” de produzir boa 

qualidade de educação, conforme podemos ver em Araújo (2012) onde o autor argumenta 

que os resultados das avaliações criam escolas que aparecem como propaganda da eficiência 

do Estado. 

 
 
Considerações finais 
 

Procuramos analisar nos micro contextos o trabalho docente em suas relações entre 

currículo e avaliação em duas escolas no município de Duque de Caxias. Tendo como foco 

as avaliações ANA e Prova Brasil, foi possível analisar como essas são percebidas no 

trabalho docente no município em questão. Ao longo dos relatos foi possível compreender 

de que forma os professores no desenvolvimento do currículo consideram as discussões em 

torno dos resultados das avaliações externas. Alguns professores se mostraram indiferentes 

a tais avaliações considerando que seguem seu trabalho pedagógico conforme o que 

acreditam ser relevante como currículo escolar, sem levar em conta o que é exigido nas 

avaliações externas. E outros seguem defendendo, acreditando que elas podem auxiliar no 

seu trabalho pedagógico e que podem sim, contribuir no currículo escolar. 

Consideramos relevante problematizar como os professores acabam responsabilizando-

se pela garantia do sucesso escolar, em meio aos processos de avaliação externa que vêm 

produzindo novos sentidos sobre o desenvolvimento curricular e sobre o trabalho docente. 

Defendemos o professor como curriculista e a escola como espaço de produção cultural. 

Podemos observar que a prática dos exames de avaliação externos pouco tem contribuído 

para a reflexão do processo de discussão e planejamento do currículo que está, a todo 

momento, sendo significado por diferentes sujeitos, influenciando e sendo influenciado por 

diversas dimensões de conhecimentos e saberes.  

Podemos observar como a avaliação externa tem influenciado no currículo trabalhado 

nos 3º e 5º anos de escolaridades nas escolas analisadas. Nas duas escolas pesquisadas, foram 

destacadas diferentes concepções em torno das avaliações externas e sobre suas influências 

no currículo trabalhado em tais anos de escolaridade. Alguns professores afirmaram 

desconhecer essas avaliações por não possuírem experiência na educação, assim como, nos 

anos de escolaridades nos quais são aplicadas a Prova Brasil e a ANA. Também observamos 

professores que não apresentaram interesse em saber sobre essas avaliações, assim como 

professores que nunca ouviram falar delas e no decorrer do trabalho de campo buscaram mais 
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informações a respeito, afirmando assim que ao analisar informações sobre as mesmas, 

passaram a considerá-las importantes para aprimorar o seu trabalho pedagógico e o currículo 

escolar. Outros ainda destacam como os referidos exames estão descontextualizados com os 

currículos da escola. 

Foi perceptível em alguns relatos, a preocupação em relação ao preparo dos alunos para 

as futuras avaliações externas na intenção de buscar para a escola bons índices de 

desempenho nos exames. Para alguns professores os resultados favoráveis podem servir para 

acentuar um processo que enfatize os conteúdos curriculares nem sempre vinculados às 

experiências curriculares das turmas. Com toda a problematização sobre o tema currículo, 

avaliação e trabalho docente não houve por parte dos professores e supervisores entrevistados 

qualquer sinalização de indiferença ou descompromisso em assumir o trabalho curricular 

para o êxito dos alunos e da escola. Contudo, compartilhamos a ideia de que a proposta 

curricular não deve se pautar nos resultados a serem obtidos, pois entendemos que o currículo 

sob essa orientação se submete à lógica da responsabilização e das tentativas do controle do 

trabalho docente.  

Outro aspecto perceptível, foi o de verificar que uma das influências das avaliações no 

cotidiano escolar é em relação à demanda de trabalho. As avaliações externas são vistas pelos 

profissionais da educação, em grande maioria, de forma negativa, deslocada, sem sentido e 

que pouco influencia no trabalho docente, pelo fato de não conhecerem bem o currículo 

exigido nas provas e assim sendo, dão continuidade em seu trabalho sem construir nexos com 

esses processos, conferindo a eles pouco reconhecimento.  

 Em termos gerais, os professores foram inseridos na performatividade pelo empenho 

com que tentaram corresponder aos novos imperativos da competição e do cumprimento de 

metas. Alguns profissionais tiveram suas “vidas na sala de aula” modificadas durante a 

preparação para as avaliações embora nem todos tenham se submetido a essa lógica. Essa 

preocupação com o desempenho tão presente nas entrevistas e nos relatos escritos demonstra 

que a preocupação com a prática pedagógica adequada acaba interferindo na identidade do 

professor, “onde o desempenho substitui o empenhamento” (BALL, 2002, p.13).  

A partir dos relatos podemos perceber como os professores revelam suas dúvidas sobre 

o modo de realizar sua prática, se está correto ou não, se está atendendo ou não às 

necessidades do aluno ou se apenas atende às novas demandas das políticas de avaliação. 

Vem então a incerteza de se estar fazendo o certo, se o desempenho é satisfatório tendo em 

vista metas e expectativas que, muitas vezes, não são as discutidas no âmbito da escola, 

produzindo tensões no trabalho docente. 

Outro item a considerar no que tange ao currículo no desenvolvimento deste artigo foi a 

performatividade que se instaura como uma cultura, especialmente na condução dos 

processos de avaliação externa e os efeitos na produção de responsabilização dos professores 

pelos resultados. Alguns se sentindo participantes diretamente envolvidos neste processo e 

outros atentos e críticos ao processo desencadeado nas escolas pesquisadas de Duque de 

Caxias. A responsabilização no município não se apresentou de forma destacada, mas ela 

estava presente em alguns casos, durante a apresentação dos resultados das avaliações, em 
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algumas ações do município, especialmente na escola que não apresentou resultado 

satisfatório, segundo o IDEB. 

Verificamos ainda, em alguns relatos, a preocupação com os julgamentos das ações 

docentes causados pelos resultados e posições nos rankings e como a performatividade esteve 

presente nos discursos embora de forma branda e simulada. 

Avaliação externa, currículo e trabalho docente são objetos de pesquisa importantes para 

aprofundamentos no campo educacional, para as políticas de currículo. A avaliação externa, 

deve ser mais problematizada em relação as implicações que provoca no trabalho docente e 

no desenvolvimento curricular. Por fim, compreendemos que a ênfase nos resultados do 

desempenho e na mensuração tão difundidas nas políticas educacionais da atualidade precisa 

dar espaço a compreensão da impossibilidade de um “sentido universal de currículo de 

qualidade” (Lopes, 2015, p.454). 
 

 

Notas 

 
1. Este artigo deriva da dissertação de mestrado de Leni da Silva Maciel, orientada pela profa. Dra Rosanne Evangelista 

Dias, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em agosto de 

2016. Leni Maciel da Silva é Orientadora Pedagógica e Professora da prefeitura de Duque de Caxias (RJ). Atualmente 

Rosanne Evangelista Dias é professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), Cientista do Nosso Estado Faperj e bolsista Jovem Cientista do Nosso Estado – FAPERJ. 

2. A ANA é realizada anualmente, de acordo com a Portaria do MEC nº 468, de 19/09/14, que estabelece a sistemática 

para a realização da ANA, como componente do SAEB. Para maiores informações acessar:www.portal.inep.gov.br 

3. O trabalho de campo foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas da UFRJ.  

4. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/duque-de-caxias/pesquisa/23/25207?tipo=ranking, em 28/9/2018, às 19h.  

5. José Camilo Zito foi prefeito de Duque de Caxias, cumprindo mandato no período de 2009 a 2012, pelo Partido 

Progressista - PP. 

6. O projeto Conseguir foi criado na gestão do prefeito Zito com o objetivo de preparar os alunos para a Prova Caxias, 

focalizando habilidades e competências relativas de acordo com a Prova Brasil. No âmbito do projeto Conseguir, ainda 

em 2011, foi implementado o projeto “Professor Garantia de Sucesso” que tinha como principal objetivo o de oferecer 

aos professores do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental aulas de formação sobre a Prova Brasil. 
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