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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as políticas públicas educacionais e sua relação com a 
avaliação externa a Prova Brasil. Este assunto tem ganho um lugar de destaque nas discussões de 
especialistas em educação, assim como em reuniões docentes, de como a avaliação externa pode contribuir 
para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Para o desenvolvimento deste trabalho, de 
cunho qualitativo, foi utilizado o referencial teórico-metodológico do Materialismo Histórico-Dialético, a leitura 
dos documentos da Prova Brasil, entre outros referenciais e a análise dos elementos propostos pela pesquisa. 
Nesse sentido, espera-se compreender de que forma esse tipo de avaliação pode ser pensada, relacionado 
ao contexto de uma aquisição de conhecimento significativo.   
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1 INTRODUÇÃO  
 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
vinculado ao Ministério da Educação (MEC) tem como objetivo promover estudos, 
pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro, com intuito de formular e 
implementar políticas públicas para a área educacional a partir dos parâmetros de 
qualidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, 
pesquisadores, educadores e o público em geral.  

Por meio da Constituição Federal de 1988, foi garantida o direito à educação que, 
durante longos anos foi negado a uma grande parcela da população brasileira. Essa 
garantia significou o direito de matrícula em alguma escola e tem apresentado avanços que 
nos fazem refletir sobre os direitos individuais do cidadão.  

No entanto, após a promulgação da Constituição o Brasil passou a seguir as ideias 
neoliberais oriundas da Reforma do Estado e tem caracterizado o espaço da política 
brasileira (SOUSA; VIEGAS, 2019). Com isso, ocorreu o surgimento de questionamentos 
sobre o real papel das escolas para o crescimento da economia. 

Neste cenário, a Prova Brasil implementada pelo Governo Federal, por meio do 
MEC, que lançou em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), tem por 
objetivo melhorar a educação oferecida às crianças, jovens e adultos. Para efetiva-lo, foi 
criado o Plano de Metas, o qual objetiva criar condições para que todos os brasileiros 
tenham acesso a uma educação de qualidade e sejam capazes de atuar crítica e 
reflexivamente no contexto onde estão inseridos (BRASIL, 2009).  

Conforme o Ministério da Educação (2009), o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) é um dos eixos do Plano de Desenvolvimento da Educação que 
permite realizar uma prestação de contas à sociedade, sobre como está a educação nas 
escolas. Em vista disso, a avaliação seria a primeira ação concreta para aderir às metas e 
receber o apoio financeiro do MEC.  
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Em virtude disso foi criada a Prova Brasil, caracterizada como um tipo de avaliação 
externa, possibilitando retratar a realidade de cada escola, em cada município, avaliando 
as competências e habilidades desenvolvidas, a fim de detectar as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Para o Ministério da Educação, a Prova Brasil é um importante 
instrumento utilizado, uma vez que contribui para dimensionar os problemas da educação 
básica brasileira, orientar a formulação e a avaliação de políticas públicas educacionais que 
conduzem à formação de uma escola de qualidade (BRASIL, 2009). 

Portanto, visando refletir sobre as políticas educacionais, bem como sobre a Prova 
Brasil, salientamos que consideramos o período histórico no qual a supracitada reflexão 
está inserida, por compreender que a educação não é processo neutro, mas reflete as 
contradições da sociedade.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a pesquisa qualitativa, de cunho 
bibliográfico e documental, por meio de livros, artigos científicos e documentos oficiais, a 
fim de retratar as políticas públicas educacionais e a avaliação da aprendizagem como 
construção ou classificação do conhecimento. Possibilitando assim, a reflexão acerca da 
avaliação externa desenvolvida no ambiente escolar e a compreensão que a avaliação 
realizada nas escolas prioriza os aspectos quantitativos da aprendizagem. 

A fim de compreender a Prova Brasil como uma ferramenta de avaliação externa se 
faz necessário entender que no Brasil, a atual política pública é um processo de definição 
para uma sociedade que reflete os conflitos de interesses e desarranjos feitos nas esferas 
de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo 
(HÖFLING, 2001). Dessa maneira, falar sobre políticas públicas se tornou uma dimensão 
ampla que transcorre o avanço das condições democráticas em todos os lugares do mundo 
e dos arranjos institucionais dos governos (OLIVEIRA, 2012).  

As políticas públicas podem ser entendidas como o “Estado em ação”, ou seja, o 
Estado que implanta um projeto de governo que por meio de suas ações atende as 
necessidades da sociedade: 

 
[...] políticas públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade do 
Estado – quanto à implementação e manutenção a partir de um processo de tomada 
de decisões que envolve órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da 

sociedade relacionados à política implementada (HÖFLING, 2001, p.31). 

 
Nesse sentido, o homem enquanto ser social utiliza a política em seu cotidiano, para 

realizar ações que necessitam de diálogo, bem como de argumentação e discussão em 
prol de seus interesses. Logo, falar de política significa falar de relações humanas, visando 
uma forma democrática ou autoritária, justa ou injusta, que depende da relação em que 
estabelece entre os interesses e a política. Todavia, é relevante lembrar que o sistema 
político brasileiro tem como princípio a democracia. 

Nessa perspectiva e voltada a área educacional, Vieira destaca a importância da 
análise de toda e qualquer política educacional, pois por meio dela “[...] é possível 
vislumbrar não apenas as intenções do Poder Público, como também o ideário pedagógico 
subjacente às concepções que se anunciam nos diferentes momentos históricos” (VIEIRA, 
2009, p. 3). 

A política educacional vai além de suas condições de implementação, por isso, seu 
estudo requer atenção a outras dimensões, como a iniciativa de compreender os valores 
que lhes são subjacentes e o recurso às fontes para melhor compreensão nas diversas 
circunstâncias históricas (VIEIRA, 2009). 
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Padilha (2001 apud Freire 2005), afirma que não se deve desassociar a política de 
educação das outras políticas públicas, pois evita, por exemplo, que as crianças, jovens e 
adultos sejam vitimadas por um processo educativo que acentue o preconceito, a violência, 
a intolerância e, a não participação nos processos decisórios e até mesmo a desinformação. 

Numa sociedade que segue concepções neoliberais um dos setores que mais sofre 
alterações é a educação. Assim, se faz necessário entender como a educação é vista: 

 
Para ampliar o escopo de ofertas em relação a orientações e modelos educacionais, 
e também para aliviar os setores da sociedade que contribuem através de impostos 
para o sistema público de ensino sem utilizá-lo necessariamente, as teorias 
neoliberais propõem que o Estado divida – ou transfira – suas responsabilidades 
com o setor privado. Assim, além de possibilitar às famílias o direito de livre escolha 
em relação ao tipo de educação desejada para seus filhos, este seria um caminho 
para estimular a competição entre os serviços oferecidos no mercado, mantendo-
se o padrão da qualidade dos mesmos (HÖFLING, 2001, p. 38). 

 

Destaca-se aqui a relevância da educação para a concretização do ideário 
neoliberal, por consequência ela é a área que mais recebe alterações por meio das políticas 
públicas. Por isso, a formação crítica é necessária para todos os estudantes, pois com a 
implementação de ações neoliberais a população passa a arcar com gastos incompatíveis 
com a renda de muitas famílias no Brasil. Na prática significa que quem não tiver condições 
financeiras de pagar por educação não terá acesso a ela. 

Nesse sentido, o ser humano deve ser educado a participar ativamente da 
sociedade, de forma com que conheça seus direitos e deveres de cidadão, evitando a 
desigualdade social, visto que política e educação são áreas que devem manter uma 
modesta relação para que possa habituar o cidadão, desde cedo a decidir e discutir sobre 
o seu futuro e, pensar de forma consciente sobre ele. Para isso, é necessário compreender 
que todas as políticas públicas, inclusive as educacionais estão vinculadas ao Estado.  

Nessa vertente, Luckesi (2011, p. 145) nos esclarece sobre o papel da escola: 
 

À escola cabe trabalhar para o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas do 
educando em articulação com todas as habilidades, hábitos e convicções do viver. 
Capacidades, como de analisar, compreender, sintetizar, extrapolar, comparar, 
julgar, escolher, decidir etc... têm por suporte conhecimentos que, ao serem 
exercitados, produzem habilidade que, por sua vez, se transformam em hábitos. 

 
Nesse contexto, a escola favorece o processo de aprendizagem dos alunos, 

principalmente no diálogo entre professor/aluno e aluno/aluno, pois esta concepção valoriza 
nas aulas as competências objetivas, sociais e comunicativas, impulsionando uma maior 
autonomia por parte dos alunos.  

De acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394, 
sancionada em 20 de dezembro de 1996, é estabelecido às diretrizes e bases 
desenvolvidas para a educação nacional:  

 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social 
(BRASIL, 1996). 

 
Dito isso, entende-se que o título primeiro da Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96 tem como característica expressar uma concepção de educação, ou 
seja, de maneira sucinta, o que significa o conceito de educação, sendo esse todos os 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

processos formativos decorrentes de inúmeras maneiras e nas mais variadas instâncias da 
sociedade, como a família, a escola e o Estado. Ressalta-se que a educação escolar é 
aquela organizada e ministrada nas escolas. 

Em seu art. 2º, apresenta que, o Estado sendo uma instância federal, estadual ou 
municipal, tem o dever de garantir a educação básica em nível público, bem como estimular 
aos pais a matricular seus filhos regularmente nas escolas e por fim, o aluno enquanto 
cidadão, ter livre direito a estudar numa escola pública e gratuita, em nível básico (BRASIL, 
1996).  

A oferta da educação básica de qualidade para todos apresenta-se como um 
complexo e grande desafio para as políticas públicas, bem como o conjunto dos agentes 
que atuam no campo da educação, sobretudo nas escolas públicas: 

 
Nas últimas décadas, registraram-se avanços no acesso, cobertura e melhoria da 
aprendizagem na educação básica, como revela o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), indicador criado pelo INEP, a partir de dados do Censo 
Escolar, SAEB e Prova Brasil, que leva em consideração o fluxo escolar e o 
desempenho nos exames, para fazer o acompanhamento da evolução da educação 
e estabelecer o padrão de qualidade que o Ministério da Educação definiu como 
meta a ser atingida (BRASIL, 2014, p. 31).  

 

Corroborando com essa discussão Oliveira salienta que:  
 

é imprescindível a existência de um ambiente próprio do fazer educacional, que é a 
escola, que funciona como uma comunidade, articulando partes distintas de um 
processo complexo, como: alunos, professores, servidores, pais, vizinhança e 
Estado (enquanto sociedade política que define o sistema através das políticas 
públicas). Portanto, políticas públicas educacionais dizem respeito às decisões do 
governo que têm incidência no ambiente escolar enquanto ambiente de ensino-
aprendizagem (OLIVEIRA, 2012, p.5).  

 
Nesse contexto, a Prova Brasil é uma avaliação proposta pelas políticas públicas 

governamentais para compreender o desenvolvimento do ensino fundamental, 
possibilitando a reflexão sobre como o Estado tende a ver a educação e qual sua atuação 
diante dos resultados. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Conforme apresentado as políticas educacionais são responsáveis pela organização 
e efetivação da educação em todas suas etapas, níveis e modalidades. Para identificar a 
qualidade do ensino ofertado e as dificuldades presentes nas escolas brasileiras foram 
implementadas as avaliações externas. Porém, são necessários alguns questionamentos: 
Para que elas servem? Como acontecem na prática?  

A avaliação externa da educação é “aquela que é elaborada e organizada por 
agentes externos às escolas, geralmente por órgãos superiores como o Ministério da 
Educação (MEC), secretarias estaduais ou municipais de educação, diretorias de ensino 
[...] “ (SILVA; TORRES, 2016, p.60).  

Elas também “são indicadores de resultados educacionais que visam ganhar 
relevância como forma de subsidiar as metas e ações das escolas no contexto de políticas 
públicas de educação [...] com o intuito de atender às novas demandas educacionais 
(SILVA; TORRES, 2016, p.60).  

Dito isso, Silva e Torres (2016, p. 60-61) complementam esclarecendo que a 
avaliação externa: 

 
[…] é implementada pelos governos federal, estadual ou municipal, onde vem 
crescendo e envolvendo, cada vez mais, escolas e sistemas de ensino sendo, 
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gradativamente, absorvidas pela dinâmica da escola e sua organização, passando, 
inclusive, a integrar o calendário escolar. 

 

De forma geral, a avaliação educacional conta com vários indicadores, nesse caso, 
o foco é a Prova Brasil que tem por objetivo investigar as habilidades desenvolvidas pelos 
alunos que frequentam o ensino fundamental da rede pública estadual e municipal.  O 
público alvo são os alunos do 5º ano, última turma do ensino fundamental anos iniciais, e 
do 9º ano, última turma do ensino fundamental anos finais. Em relação à disciplina de 
Língua Portuguesa, o foco está voltado às habilidades em leitura, interpretação, relação 
entre textos, recursos expressivos e efeitos de sentido. Na disciplina de Matemática 
avaliam-se os eixos: espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, e 
tratamento da informação (BRASIL, 2013).  

Torna-se importante ressaltar que a avaliação é realizada no último ano do ensino 
fundamental anos iniciais e anos finais, por ser a conclusão de cada etapa ou ciclo da 
aprendizagem. Nesse sentido, o objetivo é oferecer informações aos professores e gestores 
escolares sobre o processo de alfabetização e habilidades em matemática visando 
contribuir com a qualidade do ensino.  

A Prova Brasil é considerada um instrumento para compor a “avaliação da qualidade 
da educação básica em todos os estados, municípios e escolas no Brasil, denominada 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)” (BRASIL, 2009, p. 4). Nesta 
perspectiva, o Ideb combina dois indicadores, o “fluxo escolar (passagem dos alunos pelas 
séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educacenso) e desempenho dos estudantes 
(avaliado pela Prova Brasil [...])” (BRASIL, 2009, p. 4). 

As escolas brasileiras passaram a aderir à aplicação da Prova Brasil, como estrutura 
de sua base curricular, explorando os descritores nos planejamentos e gêneros textuais 
desde o início do processo de alfabetização, de forma que os alunos ao concluírem as 
etapas de ensino, onde acontece o processo avaliativo, já tenham aprendido os descritores 
fundamentais para a sua formação cognitiva.  

Nesse sentido, faz-se necessário a formação continuada dos professores não com 
o intuito de ensinarem somente o que está na base estruturante do currículo, mas como 
proposta de trabalho para que os alunos possam desenvolver de forma efetiva as suas 
habilidades intelectuais, promovendo uma base crítica e reflexiva desde o início de sua 
formação. 

Werle (2010,) tece críticas a esta avaliação, pois segundo o autor ela pode abranger 
todo o escopo como também apenas uma pequena  parte das ações institucionais, em que 
se materializa de maneira pública nos resultados das escolas se elas foram bem ou não.  
Em sua concepção, esta avaliação tende a estimular a concorrência entre as instituições, 
bem como as mesmas disputarem o ranking dos melhores resultados. 

Nesta mesma linha de raciocínio Silveira (2008, p. 11) alega que “[...] o sistema de 
avaliação não apresenta melhorias de desempenho e não tem nenhum impacto na 
aprendizagem dos alunos”. Logo, não agrega em nada na aprendizagem dos alunos, pelo 
fato de apenas mascarar os resultados, assim como de destacar as escolas que tiveram 
melhor desempenho.  

Segundo Vianna (2003), a divulgação dos resultados de uma avaliação costuma 
impactar a sociedade, por sua vez, podem gerar interpretações distorcidas, pois não 
analisam a realidade de cada instituição. Acerca disso, a publicação dos resultados está 
mais voltada para a classificação das escolas do que a melhoria dos resultados.  

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a utilização de estratégias e de 
preparação dos alunos para a realização da Prova Brasil. Uma parcela das escolas públicas 
oferta simulados e treinamentos aos estudantes que realizarão a referida avaliação, bem 
como realizam um trabalho mais efetivo com os descritores das disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática, visando à preparação dos discentes para esta prova. Nesse 
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sentido, Santos, Santos e Souza (2016, p. 3) nos relatam sobre esse momento com a classe 
estudantil: 

 
[…] verifica-se a presença de estratégias presentes nas escolas públicas, 
empregadas pelos docentes com a intenção de conduzir os resultados da Prova 
Brasil, que acabam por tornar-se apenas um elemento regulador do ensino, 
apresentando desse modo, estereótipos para designar as escolas consideradas 
com ensino bom ou ruim. 

 
Tais práticas fragilizam os resultados, pois ao buscar estratégias para alterar o 

resultado avaliativo demonstra que na prática a Prova Brasil não tem apresentado 
benefícios para a educação brasileira. Ou seja, com o passar dos anos ela se tornou um 
instrumento de competição entre as escolas visando uma classificação positiva a nível 
nacional, estadual e municipal. Em tese ela não avalia a real situação de aprendizagem dos 
alunos.  

Outro aspecto desconsiderado é a incompatibilidade de estrutura e condições de 
ensino pelo Brasil. Um país com dimensões continentais que em suas regiões mais pobres 
possui carência de professores, de estrutura física e pedagógica para atender os alunos. 

Mediante essas reflexões é possível compreender que a Prova Brasil, enquanto 
avaliação externa está aquém de apresentar realmente o desempenho das escolas, pois 
analisam o conhecimento dos discentes sem considerar a realidade educacional dos 
estabelecimentos de ensino. 
 
4 CONCLUSÃO 
 

Este artigo objetivou refletir sobre as políticas educacionais, bem como a Prova Brasil 
se configura nesse contexto. Portanto, compreende-se que o ser humano deve ser educado 
a participar ativamente da sociedade, de forma com que conheça seus direitos e deveres 
enquanto cidadão, evitando a desigualdade social e reivindicando melhorias em todos os 
setores.  

Familiarizar-se com as políticas públicas permite a análise das ações do Estado 
representado pelos políticos e estruturadas em um ambiente com concepções neoliberais. 
O conhecimento político permite a compreensão sobre as tomadas de decisões e das 
elaborações de políticas públicas.  

Com relação à educação, a avaliação externa intitulada Prova Brasil se configura 
como um instrumento de classificação dos educandos e das instituições de ensino, pois a 
prova não considera as especificidades de cada região e de cada contexto escolar para a 
formulação de suas questões. Desse modo, não é possível avaliar realmente em que 
patamar se situa a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

Vale destacar que a avaliação escolar deve ser utilizada como um instrumento 
contínuo de verificação da aprendizagem, bem como um meio do docente refletir e analisar 
a sua prática pedagógica, pois aprender é algo fundamental para o desenvolvimento do ser 
humano. Cabe destacar que o ato de avaliar, possibilita ao discente passar do senso 
comum para o conhecimento científico, de forma a transformar o meio social por meio de 
um entendimento mais crítico e elaborado do conhecimento.  

Portanto, avaliar o conhecimento de alguém deve ser um processo contínuo de 
análises e mediações visando o desenvolvimento do educando. Assim sendo, avaliar 
implica em tomar decisões para o futuro a partir dos resultados apresentados, bem como a 
ampliação dos conhecimentos no que se trata a formulação e implementação de políticas 
públicas tendo no Estado um agente consciente para as mudanças efetivas e não apenas 
de classificação de notas/escolas e/ou “uma faixa na frente das escolas”, a fim de se 
destacar entre as demais. Ademais, intensificar a qualidade de ensino estimula a sua 
interpretação aos efeitos da prática pedagógica e de democratização da gestão escolar, no 
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que se refere à aprendizagem dos educandos para que deixem de ser somente um ranking 
nos resultados e sim ampliar construção do conhecimento dos educandos.  

Por fim, compreender a política e suas concepções neoliberais permite averiguar os 
reais objetivos de algumas políticas públicas implementadas e a situação real da educação. 
Pois ao utilizar um instrumento de avaliação externa somente para classificar com os 
mesmos critérios escolas com condições estruturais e pedagógicas tão distintas por falta 
de atuação do Poder Público reforça a ideia de que a educação de qualidade é a educação 
que se paga. Na prática esse tipo de avaliação deveria ser utilizado para estruturar ações 
visando a melhoria da educação ofertada, da estrutura física e pedagógica das instituições 
de ensino, porém, ela está bem distante de alcançar tais objetivos.   
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