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Introdução

desatando e reatando nós

A avaliação do contexto da instituição educacional tem sido objeto 

de uma vastíssima literatura especializada – de artigos e teses acadê-

micas – e produzido incontáveis livros. Podemos tratar desse tema 

de vários ângulos, desde o ponto de vista estritamente didático e 

das estratégias de avaliação da aprendizagem escolar até questões 

epistemológicas, sociais e políticas que estão implicadas na insti-

tuição educacional e em outras instituições que envolvem relações 

de saber-poder. 

O Brasil de hoje ainda tem um grande desafio: uma educação 

que concilie, de um lado, a qualidade e excelência e, do outro, que 

pratique valores que contribuam para a democratização da sociedade. 

Todos temos – mesmo que apenas empiricamente – uma ideia das 

dificuldades pedagógicas, econômicas e políticas, como se fossem 

“nós cegos”, que precisamos enfrentar e desatar para que esse grande 

desafio seja superado. Do mesmo modo, são muitas e diferentes 

as perspectivas que estão em frequente disputa para interpretar e 

propor novas estratégias, tais como pontas soltas que devemos nos 

esforçar para convergir e “amarrar”.

Este livro segue essas direções, expressando um explícito compro-

misso com a qualidade e democratização da educação e praticando 

um diálogo que envolve muitas vozes – desatando e reatando “nós”. 

Um compromisso que quisemos compartilhar com o leitor, especia-

lista ou não.

No primeiro capítulo, Avaliação de políticas educacionais: contexto e 
conceitos em busca da avaliação pública, Lanara Guimarães de Souza 

trata do tema da avaliação à luz de uma reflexão sobre políticas 

educacionais. Para a autora, a avaliação de políticas educacionais, 

entendida como um processo sistemático, formativo, cuja constru-

ção e gestão são realizadas com a participação de todos os agentes 

envolvidos, é um tema complexo que se insere no debate mais amplo 

sobre políticas públicas e qualidade da educação. 
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8 introdução

O objetivo desse capítulo é fazer uma reflexão sobre o campo da 

avaliação na área das políticas públicas, destacando alguns de seus 

pressupostos e fundamentos, no atual contexto brasileiro, especifi-

camente, no tocante ao caráter público da avaliação. A avaliação de 

políticas educacionais envolve autoavaliação, avaliação de programas 

e de projetos à política vinculada, que tem por objetivo a melhoria 

da qualidade da aprendizagem. Na primeira parte, Lanara Souza 

aborda as questões conceituais da temática e na contextualização do 

debate sobre o tema a partir da década de 90. Em seguida, destaca 

algumas questões de caráter conceitual e político-pedagógico pre-

sentes na literatura e que parecem fundamentais na implantação e 

gestão de um processo de avaliação de políticas públicas, tais como: 

a participação dos envolvidos no processo, a natureza dos dados 

sistematizados e a politização das ações avaliativas, superando o 

caráter eminentemente técnico que costumam ter.

O segundo capítulo assinado em coautoria, de Robinson Moreira 
Tenório e Maria Antonia Brandão de Andrade, discute os desafios e 

perspectivas da avaliação da educação superior no Brasil. Segundo os 

autores, a avaliação da educação superior tem se definido como um 

ponto estratégico na articulação e gestão das políticas educativas. A 

preocupação com a qualidade oferecida pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) tem desencadeado uma série de argumentos e ações 

de ordem institucional e estatal na busca pelo amadurecimento do 

campo avaliativo. 

No Brasil, as recomendações do novo modelo de administração 

pública gerencial têm provocado alterações no campo educacional 

no que se refere à organização jurídica das instituições de ensi-

no, a exemplo de novos processos de regulação e gestão. Esse fato 

acarreta no desenvolvimento de políticas educacionais voltadas 

para o atendimento da ideologia neoliberal, cuja lógica deveria 

acompanhar a orientação do campo econômico. Assim, a articulação 

entre a educação e a produção de conhecimento deverá estar sob a 

égide do binômio privatização–mercantilização da educação, tendo 

como interlocutores os organismos internacionais, a exemplo do 

Banco Mundial. Por outro lado, a falta de financiamento público e 

a recomendação da privatização desse nível de ensino implicam a 
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crise das universidades públicas, acarretando profundas mudanças 

no cenário da educação superior brasileira. 

A organicidade do sistema de educação superior, diante de tais 

premissas, toma como referência a própria diversificação do finan-

ciamento, bem como a padronização de um processo de avaliação 

centrado no processo de reforma da educação no país, cujas políticas 

se voltam, prioritariamente, para as atividades de ensino, mediante 

adoção de critérios normativos e avaliações parciais gerenciados 

pelo próprio Estado. 

O objetivo deste capítulo reside, portanto, em compreender e 

discutir a trajetória da avaliação da educação superior, seus avanços 

e possibilidades nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 

90, neste cenário de diversificação e oferta, que tem constituído o 

sistema educacional brasileiro.

Os capítulos seguintes verticalizam essa temática, concentrando-

se numa discussão crítica em torno do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES). No capítulo três, A avaliação como 
uma política pública, Jorge Luiz Lordêlo de Sales Ribeiro considera 

que apesar do grande número de trabalhos e da diversificação dos 

aspectos estudados, a avaliação é sempre vista como uma ferramenta 

para aferição. Daí sua utilização como elemento indicador do nível 

de execução de uma atividade (se obteve sucesso ou insucesso), 

como indicador de qualidade de uma atividade ou de um conjunto 

delas, como elemento para apontar caminhos no processo decisório 

na gestão institucional, como medidor do nível de aprendizagem, 

etc. Para ele, porém, a avaliação pode cumprir outros importantes 

papéis. Este capítulo caracteriza o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior como uma política pública, ou seja, como um 

conjunto de regras e objetivos que direcionam as práticas de uma 

atividade pública, identificando os procedimentos e as estratégias 

utilizadas para a sua implementação. 

Os capítulos quatro, cinco e seis analisam criticamente duas 

experiências de avaliação nesse cenário. José Albertino Carvalho 
Lordêlo e Márcia Pontes discutem o caso da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da UFBA e Robinson Moreira Tenório e Rivailda 
Silveira Nunes de Argollo fazem algo semelhante em relação ao 
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Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (antigo CEFET-BA). 

Mesmo tratando de dois casos pontuais, esses capítulos oferecem 

excelentes elementos para entendermos os desafios da avaliação 

institucional.

O propósito do trabalho de José Albertino Carvalho Lordêlo e 

Márcia Pontes, partindo de conceitos como “poder”, “representa-

ção”, “participação”, “conhecimento” e “decisão” e de uma reflexão 

epistemológico-conceitual, é descrever, tecer considerações acerca 

da necessidade de conciliação entre as dimensões política e técnica 

inerentes a esses processos. Recorrendo a referências de autores e 

temas de filosofia e ciência política, o capítulo aborda particular-

mente a atuação da CPA/UFBA, enquanto instância de avaliação 

institucional da educação superior, centrando-se na experiência dos 

sujeitos envolvidos em diferentes momentos. 

Robinson Moreira Tenório e Rivailda Argollo, por sua vez, 

retomam considerações gerais sobre a implantação do Sistema Na-

cional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Este capítulo 

contribui nessa discussão ao aproximar a teoria (aqui referenciada 

no arcabouço legal que institui o SINAES) da prática em uma Institui-

ção de Ensino Superior, neste caso, o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia. Assim como o capítulo precedente, 

os autores tratam do tema a partir da experiência dos membros da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) na condução e implantação da 

autoavaliação institucional. A análise abarca pesquisa documental 

e bibliográfica, enquanto a análise prática recorre a questionários, 

observações assistemáticas, experiências e reflexões de membros da 

CPA que atuaram como representantes dos segmentos dos alunos, 

dos docentes e do corpo técnico-administrativo. Por fim, o capítulo 

elenca limites e possibilidades do Sistema e da prática avaliativa na 

Instituição, constata que a amplitude, complexidade e diversidade do 

sistema federal, das Instituições de Ensino Superior e das dimensões 

avaliadas evidenciam um longo caminho para o necessário aperfei-

çoamento do processo avaliativo.

O sexto capítulo faz uma leitura fina de uma outra experiência 

de avaliação institucional. Mariângela Silva Matos e Robinson 
Moreira Tenório assinam o capítulo intitulado A avaliação como ins-

Avaliacao_educacional.indb   10 31/03/2010   15:59:56



avaliação educacional: desatando e reatando nós 11

trumento de aperfeiçoamento do ensino em odontologia que, além de uma 

minuciosa revisão do marco legal e atenta análise crítica da referida 

experiência de avaliação, formula instigantes sugestões conceituais 

e metodológicas. Seu ponto de partida é o fato de que o Brasil não 

tem uma tradição em avaliar o seu sistema educacional.

O sétimo capítulo, escrito por Paulo A. Meyer M. Nascimento 

e Robert E. Verhine, faz um estudo comparativo de sistemas de 

avaliação educacional. Há um pressuposto segundo o qual a educação 

costuma ser percebida tanto quanto um investimento em capital 

humano quanto como um direito. Independentemente de qual 

desses dois ângulos os estudos econômicos no campo da Educação 

privilegiam, objetivos de política associados à equidade também 

deveriam ser incorporados à análise – não somente considerados 

como objetivos secundários em relação ao da eficiência.  Entretanto, 

as avaliações de sistemas escolares concentram-se tradicionalmente 

em rankings baseados apenas em uma única medida de desempenho 

– ignorando que as notas obtidas por estudantes em tais testes não 

são exclusivamente determinadas pela sua passagem pelos sistemas 

de ensino; são, outrossim, fortemente influenciadas pela experiência 

de vida, contexto psicossocial e cultural, história, habilidades previa-

mente desenvolvidas e, principalmente, pelo conjunto de condições 

socioeconômicas a que estão sujeitos e sujeitas todo cidadão e toda 

cidadã ao longo de seus ciclos escolares.  

Esse capítulo avalia cinco sistemas educacionais urbanos do Brasil 

sob a perspectiva da equidade: notas obtidas em um teste de Leitura 

aplicado no final de 2005 são confrontadas com o desempenho 

inicial do mesmo grupo de alunos e alunas no início daquele ano 

letivo.  O progresso de aprendizagem então aferido é que é o objeto 

analisado, em termos tanto da variação total da aprendizagem do 

grupo, como da variação observada entre as escolas e dentro das 

escolas da amostra.  Assim, busca-se um desenho inicial do quadro 

de segregação e seletividade de estudantes, e consequências disso 

para a equidade dos respectivos sistemas.

O capítulo A avaliação do desempenho de alunos de educação superior: 
uma análise a partir da experiência do ENADE de Robert E. Verhine e Lys 
M. V. Dantas apresenta uma análise da avaliação do desempenho de 
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alunos da Educação Superior desde a experiência do ENADE em seu 

primeiro ciclo (2004-2006). O texto apresenta um breve panorama 

histórico que situa e identifica o Exame e descreve as principais ten-

dências observadas quanto ao desempenho e ao perfil dos alunos que 

participaram no referido período. Em seguida, focaliza cinco eixos de 

reflexão para os quais discute os pontos críticos principais. São eles: 

a pertinência do Exame, a sua finalidade, seu caráter obrigatório e 

a (falta de) equidade, a qualidade dos instrumentos, e o cálculo do 

Conceito ENADE e do IDD. Nas considerações finais, são sintetizadas 

algumas sugestões para o refinamento do ENADE e para a consolida-

ção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

Os capítulos subsequentes discutirão vários aspectos da ideia 

de “desempenho escolar”. O nono capítulo, Identidade, avaliação e 
desempenho, escrito por Marcos Emanoel Pereira, aborda, numa pers-

pectiva psicossocial, as distintas relações entre as diversas formas 

de ameaças à identidade e à redução do desempenho, notadamente 

do desempenho acadêmico e intelectual.

Ao adotar como ponto de partida uma perspectiva metateórica 

sistematista, obriga-se a reconhecer a necessidade de considerar 

a influência de três tipos de fatores: as características individuais,  

a dimensão posicional e a dimensão contextual. Com base nesta 

premissa, analisa fenômenos como a influência dos esquemas 

mentais e das expectativas do professor sobre o estudante, as heu-

rísticas e os vieses de julgamento, as profecias autorrealizadoras e 

a ameaça dos estereótipos.  O capítulo finaliza com algumas suges-

tões práticas e indica novas direções para o estudo e investigação 

desse conjunto de fenômenos.

O décimo capítulo dá prosseguimento a essas reflexões. Intitulado 

Ameaça dos estereótipos no desempenho intelectual de estudantes universitá-
rios cotistas, foi escrito por Joice Ferreira da Silva e Marcos Emanoel 
Pereira. O objetivo central da pesquisa relatada nesse capítulo foi 

avaliar a performance de estudantes cotistas, submetidos a uma 

tarefa que visava explicitamente mensurar o desempenho intelec-

tual. A teoria da ameaça dos estereótipos prevê um decréscimo de 

performance de membros de grupos-alvo de estereótipos negativos, 

ao realizarem tarefas relacionadas com este estereótipo.
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A pesquisa, de natureza experimental, apresenta um delineamento 

3 x 2, com o primeiro fator referindo-se às condições experimentais 

(ameaça dos estereótipos; valorização de atributos positivos e grupo 

controle) e o segundo fator à condição de entrada do participante 

na universidade (sistema de cotas x sistema tradicional). A principal 

hipótese submetida a teste foi a de que, em condição de ameaça,  

o desempenho dos cotistas deveria ser significativamente inferior 

aos alocados nas outras condições experimentais. O experimento 

contou com a participação de 120 estudantes de duas universidades 

públicas do Salvador que adotaram a política de cotas para alunos 

egressos de escolas públicas, em sua maioria negros. O instrumento 

utilizado consistia de 21 questões envolvendo diversos domínios da 

lógica, além de itens de escalas destinados a avaliar o impacto de 

possíveis mediadores do desempenho. Os resultados evidenciaram 

que os cotistas, submetidos à ameaça dos estereótipos, obtiveram 

desempenho significativamente inferior aos estudantes alocados 

nas demais condições. Na condição de valorização dos atributos 

positivos dos cotistas, não houve diferenças significativas de desem-

penho entre cotistas e não-cotistas. Quanto aos mediadores, foram 

encontrados indícios de que apenas o desengajamento em relação à 

tarefa e à percepção da dificuldade do teste contribuíram de forma 

significativa para explicar a variância de desempenho dos partici-

pantes. Estes resultados podem ser interpretados como positivos, 

pois indicam que, em determinadas condições, os efeitos negativos 

da ameaça dos estereótipos podem ser revertidos.

Ao apresentar novas perspectivas sobre variáveis que interferem 

no desempenho dos estudantes cotistas, este trabalho nos surpre-

ende e nos obriga a rever nosso conceito de avaliação.

Os três capítulos seguintes retomam o tema do desempenho esco-

lar no contexto da educação fundamental. Maria Virgínia Dazzani 
e Marcelo Faria escrevem sobre Família, escola e desempenho acadêmico. 
O capítulo apresenta um panorama geral sobre os elementos que 

concorrem e/ou concorreram para criar as condições do desempenho 

acadêmico e que, consequentemente, contribuem para a compreen-

são do fracasso escolar, enfatizando um dos aspectos relacionados 

a esse fenômeno, a saber, a relação família-escola. 
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Abordando conceitos como “modelos hierárquicos”, “eficácia 

escolar”, “equidade educacional” e “determinantes de desempenho”, 

Rosana de Freitas Castro escreveu o décimo segundo capítulo deste 

livro com o título Fatores associados ao desempenho escolar na 4ª série do 
Ensino Fundamental. Neste trabalho a autora apresenta os resultados 

de análises estatísticas efetuadas em dados provenientes da Avaliação 
de Desempenho realizada em escolas públicas da Bahia, pela Secretaria 

de Educação do Estado, em novembro de 2004. São considerados 

os desempenhos dos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental em 

provas de Matemática e Português e as informações coletadas em 

questionários aplicados aos alunos, diretores e professores. Através 

de modelos de regressão hierárquica, são identificadas variáveis que 

influenciam o desempenho acadêmico dos alunos, assim como o 

impacto destas na explicação da variabilidade. Os agrupamentos 

de alunos (escolas, municípios) foram considerados como níveis de 

uma hierarquia, assumindo-se que cada um dos níveis influencia o 

desempenho escolar através de características próprias. Os modelos 

estimados indicaram uma clara influência de fatores concernentes 

aos alunos e às suas famílias, tais como a regularidade da trajetória 

escolar e o nível socioeconômico familiar. No que concerne à escola, 

a composição estudantil e as características dos diretores e profes-

sores têm reflexos na eficácia e na equidade escolar. Dentre outros 

achados, verificou-se que um bom clima escolar e professores com 

horário integral na escola contribuem para melhorar os desempe-

nhos e reduzir as desigualdades intraescolares, diminuindo os efeitos 

negativos da repetência e do abandono. 

O décimo terceiro capítulo (aqui na versão original em inglês) 

foi escrito por Claudia Schuchart e tem o título School effectiveness 
in primary schools: The role of school climate and composition characteristics. 
A autora considera que muitas pesquisas sobre os efeitos da escola-

ridade estão focadas na identificação do modo como os estudantes 

recebem informação (input-factors), enquanto que muitas vezes os 

elementos propriamente associados à instituição escolar (school pro-
cess factors) são ignorados. Este capítulo explora a influência do am-

biente escolar sobre atividades de matemática em situações onde as 

características das escolas são diferentes e os fatores individuais e os 
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inputs permanecem os mesmos. É analisado o impacto do ambiente 

escolar em relação ao desempenho do estudante. As questões da 

pesquisa foram formuladas a partir do estudo Desempenho do ensino 
fundamental de 2001 realizado em escolas da zona urbana da Bahia. Os 

resultados não provam a hipótese segundo a qual as características do 

ambiente escolar podem ser usadas para identificar a eficácia escolar. 

De qualquer modo, ambiente social tem grande influência sobre as 

realizações escolares e sobre o desempenho dos estudantes. Além 

disso, este capítulo mostra que as escolas com uma grande propor-

ção de crianças de classes sociais pobres (underprivileged children) são 

desfavorecidas em termos de recursos humanos e materiais. 

O último capítulo dedica-se a técnicas econométricas utilizadas 

para tratar o viés de seleção (ou endogeneidade) que pode distorcer 

eventuais estudos sobre o impacto de variações de recursos escolares 

no desempenho dos estudantes. O nível de recursos disponíveis às 

atividades escolares é influenciado principalmente: 1) pela maneira 

como o orçamento do governo é distribuído entre as escolas do sistema; 

2) pela decisão dos gestores escolares sobre a utilização dos recursos 

que dispõem, inclusive no que concerne à enturmação e à alocação 

dos professores; 3) pela decisão dos pais a respeito de onde seus filhos 

estudarão. Como a composição das turmas quase nunca é aleatória, 

turmas menores ou maiores costumam ser resultado da interação 

desses processos decisórios e, portanto, estimativas da correlação entre 

o tamanho das turmas e o desempenho dos estudantes refletirão ape-

nas essas decisões – e não uma eventual causalidade entre o número 

de alunos por turma e o rendimento escolar aferido. Assim, onde 

turmas menores fossem compostas majoritariamente por estudantes 

com maiores dificuldades de aprendizado (talvez pelo fato de que o 

entendimento preponderante tenha sido de dedicar-lhes mais recursos, 

numa tentativa de reverter a trajetória anterior), a tendência é que o 

tamanho das classes apresente correlação negativa com o rendimento. 

Quando turmas menores concentrassem alunos cujo histórico é de alta 

performance nas avaliações, a correlação tenderia a ser positiva.

Para evitar essas distorções, um tratamento estatístico possível é o 

uso de uma variável instrumental que seja capaz de extrair o efeito do 

tamanho das turmas sobre o desempenho sem o viés decorrente das 
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escolhas feitas por formuladores de política, gestores escolares, pais e 

professores. Uma alternativa para isso que a literatura especializada 

costuma apontar é a observância do fenômeno imediatamente após 

a introdução de uma nova lei que imponha um limite ao tamanho 

das turmas, de forma que estas sejam reduzidas por efeito imediato 

da nova regra, e não por decisões daqueles envolvidos no cotidiano 

escolar. Tomando como ponto de partida um influente artigo que 

utiliza uma regulamentação dessa natureza no sistema educacional 

israelense (a chamada Maimonides’ rule, ou Regra de Maimônides), Paulo 
A. Meyer M. Nascimento analisa os limites da eficácia desse método 

na obtenção de um efeito mais próximo do real de um possível efeito 

do tamanho das turmas (usada como proxy para recursos escolares) 

e desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala.

* *

Este é um trajeto sinuoso. Os autores seguiram deliberadamente 

caminhos diversos para tratar desse tema desafiador: eles recorrem a 

diferentes procedimentos metodológicos (da reflexão filosófico-epis-

temológica, ao estudo de caso e à pesquisa empírica) e se remetem 

a um conjunto plural de referências documentais e bibliográficas 

– muitas vezes convergindo, outras vezes ampliando a interpretação, 

a reflexão, a crítica. Além de uma fonte (acreditamos valiosa) para 

o debate sobre o estado atual das ideias sobre avaliação, este livro 

também permite uma oportunidade para uma revisão dos principais 

conceitos, dados e obras sobre o tema da avaliação.

Um livro coletivo é o resultado de um trabalho que envolve o 

esforço de diferentes atores, diferentes pontos de vista e, quase 

sempre, diversas instituições. Gostaríamos de agradecer ao CNPq e 

à EDUFBA pelo apoio a este projeto. Gostaríamos ainda de agrade-

cer ao Prof. Dr. Waldomiro Silva Filho pelo auxílio na fase final do 

trabalho de edição do presente livro.

Esperamos, por fim, que cada leitor também se torne um parceiro 

nesse esforço de compreender a educação e a escola.

José Albertino Carvalho Lordêlo

Maria Virgínia Dazzani
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