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RESUMO 

Currículo e Avaliação de Larga Escala: Performatividade e Autonomia Docente na 

Rede Estadual do Rio de Janeiro 

Rodrigo Mendonça dos Santos 

Orientadora: Sandra L. Escovedo Selles 

 

DOS SANTOS, Rodrigo Mendonça: Currículo e Avaliação de Larga Escala: 

Performatividade e Autonomia Docente na Rede Estadual do Rio de Janeiro. Orientadora: 

Sandra L. Escovedo Selles. Niterói-RJ/UFF, 14/02/2017. Dissertação (Mestrado em 

Educação), 143 páginas. Linha de Pesquisa: Ciência, Cultura e Educação. 

Descrição: Dissertação de Mestrado. O presente estudo tem como objetos as políticas 

curriculares e de avaliação externa do Estado do Rio de Janeiro, buscando identificar como 

operam de maneira regulatória sobre a autonomia dos professores da rede estadual. 

Metodologia e Conteúdo: Essa dissertação se apoia no conceito de performatividade e na 

concepção das tecnologias de políticas defendidas por Stephen Ball (2003, 2004). Stephen 

Ball defende que os setores públicos estão em um processo de transformação em que passam 

a funcionar a partir da lógica, da ética e da moral do mercado. Nesse processo, o Estado passa 

a regular à distância esses setores, através do estabelecimento de metas e resultados a serem 

alcançados, ao mesmo tempo em que se insere profundamente nessas instituições e nas 

subjetividades dos seus trabalhadores. Na educação, a cultura da performatividade tem se 

traduzido em políticas curriculares e de avaliação em larga escala que buscam cada vez mais 

regular o ambiente escolar, principalmente através da regulação do trabalho dos professores.  

Dessa forma, apoiados também na concepção de currículo como construção social, de Ivor 

Goodson (2011), utilizamos a autonomia docente como chave para entender como o currículo 

e avaliação externa da rede estadual do Rio de Janeiro regulam a autonomia dos professores 

de Ciências e Biologia. Com esse intuito, analisou-se o Currículo Mínimo da rede estadual e 

as Matrizes de Referência, que servem de base para a produção das avaliações. Conclusão: A 

análise dos documentos nos permitiu concluir que o currículo e a avaliação externa na rede 

estadual do Rio de Janeiro regulam a autonomia de professores pela subalternização, 

responsabilização, precarização e controle pedagógico dos docentes da educação básica. Em 

contrapartida, argumentamos que uma forma de promover práticas curriculares centradas na 

autonomia é a valorização da profissão docente. 

Palavras chave: Currículo; Performatividade; Autonomia Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Curriculum and Large Scale Assessments: Performativity and Teacher’s Autonomy in the 

Educational System of Rio de Janeiro 

Rodrigo Mendonça dos Santos 

Supervisor: Sandra L. Escovedo Selles  

 

DOS SANTOS, Rodrigo Mendonça: Curriculum and Large Scale Assessments: 

Performativity and Teacher’s Autonomy in the Educational System of Rio de Janeiro. 

Supervisor: Sandra L. Escovedo Selles. Niterói-RJ/UFF, 14/02/2017. Dissertation (Master of 

Education), 143 pages. Research Area: Science, Culture and Education. 

Description: Dissertation. This study’s objects are the curricular policies and assessments of 

the Educational System of Rio de Janeiro, seeking to identify how they operate regulating 

teacher’s autonomy in this educational system. Methodology and Content: This dissertation 

is based on Stephen Ball’s (2003, 2004) concept of perforrmativity and policy technologies. 

Stephen Ball argues that the public sectors are in a process of transformation in which they 

start working based on the logic, ethics and morals of the market. In this process, the State 

regulates these sectors at a distance, through the establishment of goals and results to be 

achieved, at the same time as it is deeply embedded in the subjectivities of its workers. In 

education, the culture of performativity has been translated into curricular policies and large-

scale assessments that increasingly seek to regulate the school, mainly through the regulation 

of teachers' work. Thus, supported by Ivor Goodson's (2011) conception of curriculum as 

social construction, we use teacher autonomy as a key to understand how the curriculum and 

external assessments of the educational system of Rio de Janeiro regulate the autonomy of 

Science and Biology teachers. For this purpose, the curriculum and the references, used to 

make the assessments this educational system, were analyzed. Conclusion: The analysis of 

the documents led us to conclude that the curriculum and the external assessments in the 

educational system of Rio de Janeiro regulate the autonomy of teachers through the 

subordination, accountability, precarization and pedagogical control of the teachers of basic 

education. On the other hand, we argue that one way of promoting curricular practices 

centered on autonomy is the valuation of the teaching profession.  

Keywords: Curriculum, Performativity, Teacher’s Autonomy.
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INTRODUÇÃO: OS CAMINHOS QUE LEVARAM A PESQUISA 

 

 

A presente dissertação tem como objetos as políticas curriculares e de avaliação da rede 

estadual do Rio de Janeiro e a sua influência na regulação da autonomia dos professores dessa 

rede estadual. A motivação para a produção e o desenvolvimento dessa dissertação está 

diretamente associada a minha formação em Licenciatura em Ciências Biológicas, aos 

caminhos que trilhei durante a minha graduação que me levaram a participar do grupo de 

pesquisa Currículo, Docência e Cultura (CDC)
1
, e que também, posteriormente, me levaram 

ao magistério na rede estadual do Rio de Janeiro.  

Desde os primeiros estágios de docência nas escolas públicas estaduais, ainda na 

graduação, me questionava sobre a utilização do Currículo Mínimo e das avaliações externas 

do Sistema de Avaliação da Rede Estadual do Rio de Janeiro (SAERJ) nas aulas de Ciências e 

Biologia. Muitas vezes porque, em minhas experiências, percebia que o Currículo Mínimo era 

utilizado como Currículo “Máximo”, ou seja, ao invés de ser um ponto de partida para o 

planejamento do professor, se tornava o ponto de chegada.  Também me questionava por não 

compreender porque o professor era obrigado a utilizar uma avaliação que não era produzida 

por ele para compor a nota final de seus alunos. Ademais, como uma avaliação, produzida 

fora do ambiente escolar, distantes da realidade das escolas, alunos e professores poderia 

medir a qualidade do ensino da rede estadual? 

Nas reflexões que passei a tecer nesse processo, verifiquei que nas últimas duas décadas a 

produção de currículos e o desenvolvimento de sistemas de avaliação se intensificaram no Brasil, 

principalmente nas esferas estaduais e municipais, acompanhadas do discurso da necessidade de 

melhoria da qualidade escolar. Ao que se pode compreender, as discussões sobre sentidos de 

qualidade de educação circulam sobre o contexto educacional como justificativas plausíveis 

para a introdução de políticas tais como as que são examinadas nesta dissertação. Afinal, 

quem haveria de discordar que o sistema educacional do estado do Rio de Janeiro deve ser de 

qualidade? É preciso desconfiar, entretanto, da retórica que acompanha as finalidades 

educacionais listadas na proposta curricular do estado, ou mesmo que seja possível “definir” o 

que seria essa “qualidade”. Luiz Dourado e João de Oliveira (2009) afirmam que a discussão 

                                                
1
 O Grupo de Pesquisa CDC vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

Fluminense. Ver http://grupo-de-pesquisa.wix.com/cdc  
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da qualidade da educação remete à definição do que se entende por educação. Ainda que seja 

inviável operar com uma definição sobre educação, caberia indagar se a escola se restringe às 

diferentes etapas de escolarização que se apresentam de modo sistemático por meio do 

sistema escolar? Ou devemos ir além e entendê-la também como espaço múltiplo e 

institucional de produção e de disseminação do saber historicamente produzido pela 

humanidade? As diferentes formas de compreensão da função social da escola levam, 

portanto, à produção de definições distintas sobre a qualidade escolar. 

E as disputas em torno dessas definições vêm se tornando cada vez maiores em todo o 

mundo, principalmente com o avanço da lógica do mercado sobre os setores públicos. Stephen 

Ball (2004) defende que os setores públicos, dentre eles o educacional, em vários lugares do 

mundo passam por um processo profundo de mudança em que a lógica, a moral e a ética do 

mercado vêm sendo implementadas alterando hábitos, práticas e culturas nesses setores. Neste 

processo, o Estado passa a regular cada vez mais as instituições através de medidas de controle, 

que aparentemente funcionam à distância, delegando a responsabilidade do sucesso ou fracasso 

dessas instituições aos seus trabalhadores e gestores. Essas regulações se dão através do 

estabelecimento de metas a serem alcançadas, muitas vezes associadas a variação nos 

vencimentos desses trabalhadores. Assim, as responsabilidades sobre o bom funcionamento 

das instituições públicas são transferidas do Estado para dentro dessas instituições que se 

tornam as principais responsáveis pelos bons ou maus resultados que conseguem ou não 

atingir. A essa nova cultura, Ball dá o nome de cultura da performatividade. Dentro dessa 

perspectiva, no contexto escolar, o bom desempenho nas avaliações é sinônimo de qualidade, 

e a escola, os alunos, os professores e o seu trabalho se tornam o foco principal de ação de 

políticas educacionais que buscam intervir para garantir o alcance dos desempenhos 

desejados. 

Assim sendo, no setor educacional, essa mudança de cultura se dá principalmente através 

da criação de políticas que buscam cada vez mais regular o processo de ensino-aprendizagem 

e tem se traduzido na produção de currículos, que propõe o que o professor deve ensinar, e de 

avaliações, que verificam o cumprimento do currículo previamente proposto e o alcance de 

metas estabelecidas a priori pelas secretarias de educação. Essas políticas, muitas vezes 

elaboradas sem a participação efetiva dos docentes, ameaçam a autonomia dos professores 

que têm cada vez mais o seu trabalho decidido por outras pessoas, em outras instâncias que 

não a escola. Para José Contreras (2012), a produção de currículos com uma determinação 
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cada vez mais específica, além do aumento de projetos curriculares que pretendem estipular o 

que os professores devem fazer, reflete um processo de racionalização tecnológica pela qual 

passa o ensino, e através da qual o docente, cada vez mais, perde de vista o controle sobre 

suas tarefas. E na medida em que o Estado aumenta o controle sobre as práticas pedagógicas 

dos professores a autonomia desses profissionais sobre as decisões que envolvem o seu 

trabalho diminui, como demonstra Michael Apple (1995; 1996). 

Consideramos, no entanto, que a autonomia dos professores não é uma característica 

profissional que pode ser simplesmente cedida ou retirada desses profissionais. Assim como 

entendemos que as definições curriculares se dão através de um processo de construção social 

nas diversas esferas da sociedade, como defende Ivor Goodson (2011), compreendemos que 

autonomia dos professores também está em disputa nos vários níveis da sociedade em todo 

momento em que uma definição sobre a escola e o ensino é tomada. Currículo e avaliação são 

centrais neste contexto, pois exercem papel importante sobre a definição dos conteúdos que 

serão ensinados e avaliados e, portanto, sobre todo o planejamento que o docente fará do seu 

curso.  

Nessa dissertação, entendemos que não apenas o currículo, mas também a avaliação e, 

principalmente, a sua utilização em conjunto com o currículo é um dispositivo importante de 

regulação do trabalho docente no contexto da cultura da performatividade. Na rede estadual 

do Rio de Janeiro, por sua vez, a implementação dessa cultura se caracteriza por um sistema 

curricular e de avaliação externa que é bastante desenvolvido, com a aplicação de avaliações 

bimestrais que, além de gerar rankings que posicionam as escolas estaduais por índices de 

qualidade, apresenta um programa de bonificação de salários dos docentes e funcionários das 

escolas que alcançarem as metas pré-estabelecidas. Essas políticas são tão controversas em 

meio aos profissionais da rede estadual que a extinção das avaliações externas e dos 

programas de bonificação foi inclusive uma das pautas das últimas greves dos professores da 

rede estadual. 

Sendo assim, tanto as inquietações pessoais em relação a esse tema, fomentadas pelas 

reflexões do grupo de pesquisa Currículo, Docência e Cultura sobre a autonomia de 

professores, que foi por um ano tema de investigação desse grupo, quanto o contexto revelado 

acima são as principais motivações e justificam a relevância da produção de uma dissertação. 

Neste sentido, esta dissertação objetiva identificar e elucidar com detalhadamente como 

o sistema currículo-avaliação funciona, regulando e colocando em xeque a autonomia 



14 

 

 

 

dos professores sobre as decisões relativas à sua profissão e as práticas pedagógicas que 

norteiam o seu trabalho. 

Dessa maneira, considerando a minha formação e a atividade profissional como 

professor de Ciências e Biologia da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro as fontes 

empíricas deste trabalho abrangem o documento curricular da rede estadual, o Currículo 

Mínimo, e as Matrizes de Referência da avaliação do Saerjinho, que definem o que será 

avaliado pelo sistema de avaliação externa do Rio de Janeiro em cada bimestre e série. Por 

sua vez, o recorte desta problemática incide especificamente nos documentos que se referem 

às disciplinas de Ciências e Biologia do segundo segmento do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, espaços de exercício da docência pelos professores de Ciências e Biologia. 

Sendo assim, o recorte da pesquisa, demanda a análise documental da proposta curricular 

da rede estadual e dos documentos referentes que servem de base para a produção das 

avaliações que compõem o sistema de avaliação do estado do Rio de Janeiro, com intuito de 

entender de maneira mais específica, como operam esses dispositivos que regulam a 

autonomia do professor.  Assim define-se como questão central deste estudo: de quais 

maneiras o currículo e a avaliação incidem sobre a autonomia dos professores de 

Ciências e Biologia na rede estadual do Rio de Janeiro? No contexto da cultura da 

performatividade que limites poderiam ser transpostos para um ensino em que as 

práticas curriculares sejam desenvolvidas com autonomia? 

Para buscar responder a essas questões – e produzir outras indagações - essa dissertação 

foi organizada em duas unidades. A primeira unidade apresenta a construção teórica em que 

se baseou esta pesquisa e é composta por três capítulos. O Capítulo 1 discute as principais 

teorias curriculares, a organização curricular por habilidades e competências e a concepção de 

currículo como construção social de Ivor Goodson. O Capitulo 2 contextualiza um dos focos 

de análise dessa dissertação, a avaliação, no cenário educacional nacional. No Capítulo 3 

discute as tecnologias de políticas e o crescimento da cultura da performatividade e sua 

influência na autonomia dos professores. A segunda unidade é composta pela construção 

metodológica e a análise documental utilizada para buscar respostas a questão de pesquisa, é e 

composto por dois capítulos. Assim, no Capítulo 4 apresenta-se a metodologia utilizada para 

análise, o Currículo Mínimo e a Matriz de Referência, documentos que foram investigados 

nessa dissertação, e ainda o contexto em que estes documentos são utilizados, a rede estadual 
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de ensino do Rio de Janeiro. Por fim, o Capítulo 5 é composto pelas análises feitas nesses 

documentos e pelas inferências feitas através desses sobre a regulação da autonomia docente.  
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UNIDADE 1 

 

1. CURRÍCULO 

 

 

O currículo, e o que posteriormente passou a constituir teoricamente o currículo como 

um campo, vem sendo definido de diversas maneiras pelas teorias curriculares há bastante 

tempo. Neste capítulo, além fazer uma revisão geral das principais teorias curriculares, 

abordamos a concepção de currículo como construção social, defendida por Ivor Goodson em 

seus estudos. 

 

 

1.1. O CONCEITO DE CURRÍCULO 

 

 

Inicio esta seção localizando historicamente como as concepções sobre currículo foram 

sendo construídas para destacar que não se pode operar essa concepção de modo naturalizado 

ou independente do percurso da escolarização ocidental. No início do século XX, John 

Franklin Bobbit (1876 - 1918), nos Estados Unidos, defendeu um currículo em torno do 

conceito de eficiência, com a função de preparar o aluno para a vida adulta economicamente 

ativa. Esse currículo seria formulado por especialistas, que identificariam os objetivos que 

precisariam ser alcançados e as tarefas ideais para formar o aluno. As demandas do mercado 

produtivo na sociedade estadunidense nesse início de século levaram a uma busca de 

eficiência e eficácia na educação de massas que teria o papel de formar trabalhadores 

especializados para esta sociedade. Assim, essa concepção de currículo tinha como principal 

objetivo formar os alunos para resolver problemas práticos da nova sociedade industrializada. 

O currículo, então, nessa concepção, é compreendido como um instrumento de controle na 

formação dos novos cidadãos e do ordenamento social.  

Em concorrência às ideias de Bobbit, existiam também propostas curriculares com 

distinta noção de controle social, ou melhor, que entendiam a educação como meio de reduzir 

as desigualdades sociais. O pedagogo e filósofo estadunidense John Dewey (1859 -1952), por 

exemplo, teve como foco a resolução de problemas sociais, sendo a escola um meio através 
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do qual os alunos enfrentariam questões sociais recorrentes, agindo sobre elas para solucioná-

las. Em seu primeiro livro, “The Child and the Curriculum”, publicado em 1902, Dewey se 

mostra muito mais preocupado com uma formação para a democracia do que com uma 

formação voltada para o funcionamento da economia. Para Dewey, o currículo deveria 

superar a distância entre escola e interesse dos alunos. Suas ideias repercutiram por diversos 

países, inclusive o Brasil, no qual exerceram influência no pensamento de uma geração de 

educadores, sobretudo a partir dos anos de 1920. Reformas como as realizadas no Distrito 

Federal e, na Bahia por Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, tiveram como base as 

concepções do movimento da Escola Nova, entendendo a educação como essencial para a 

construção de uma sociedade democrática e para a formação de um indivíduo que pudesse 

atuar plenamente nessa sociedade. 

Apesar da significativa contribuição de Dewey, segundo Lopes e Macedo (2011) a 

teoria curricular que mais influenciou e tem influenciado as políticas de currículo que vêm 

sendo desenvolvidas no ocidente, teve origem nos estudos do americano Ralph Tyler (1902 - 

1994). Em seu primeiro livro, “Basic Principles of Curriculum and Instruction” publicado em 

1949, Tyler apresenta um modelo curricular que se estabelece em torno da ideia de 

organização e desenvolvimento. Assim como Bobbit, estava igualmente preocupado com a 

eficiência, mas a racionalidade tyleriana se baseia na definição de metas e objetivos claros e 

na criação de formas de verificação desses objetivos, após o processo pedagógico. Uma 

inovação que se destaca no pensamento de Tyler (1959) foi estabelecer um vínculo entre 

currículo e avaliação, propondo basicamente 4 etapas para o desenvolvimento curricular: 

definição dos objetivos de ensino; seleção e criação de tarefas e atividades de aprendizagem; 

organização dessas tarefas e atividades de forma a otimizar o processo de ensino; e a 

avaliação do currículo. Dessa maneira, Tyler associa os princípios eficientistas sociais de 

Bobbit, como a centralidade nos objetivos, métodos e modelos de planejamento de currículos, 

com princípios do pensamento de Dewey, como a centralidade nos alunos e nas atividades. 

Foi ainda o primeiro a propor que uma avaliação aferisse a eficiência da implementação do 

currículo e acreditava que assim era possível garantir um bom andamento do processo 

educativo, priorizando as práticas que estivessem garantindo o alcance das metas 

estabelecidas. 
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A maneira como a organização curricular tyleriana entende a escola se assemelha ao 

modelo de organização fabril, sintonizado com o fordismo
2
, com base na ideia de que a escola 

poderia ser mais eficiente se reproduzisse os procedimentos de administração científica e se 

executasse um planejamento preciso dos objetivos que deveriam ser alcançados. Assim, ao 

considerar que para realmente alcançar uma educação de qualidade seria necessária a 

definição precisa dos objetivos, principalmente comportamentais, que seriam definidos 

dependendo do perfil do cidadão que se quisesse formar, e ao minimizar o caráter 

imprevisível do desenvolvimento curricular, Tyler propunha um controle neutro sobre o 

processo educativo na medida em que o comportamento do aluno, como expressão do ensino, 

garantiria a avaliação eficiente desse processo. 

As teorias curriculares que surgiram até 1950 tinham em comum a ênfase no currículo 

pré-ativo. Em especial, as orientadas por modelos de produção industrial pressupunham o 

currículo como uma construção pedagógica orientada pelos objetivos prévia e rigorosamente 

elaborados, o que ofereceria maior garantia do sucesso de seus fins. Nesta visão, apoiada em 

uma racionalidade técnica e industrial, o entendimento do currículo o coloca como um meio 

de controle social.  

As principais críticas a essas teorias começaram a surgir a partir da década de 1970, 

em vários países. Na Inglaterra, o movimento que ficou conhecido como a Nova Sociologia 

da Educação (NSE), que tem como destaque o autor inglês Michael Young, buscou entender o 

currículo como um processo social capaz de reproduzir a desigualdade da sociedade em que é 

implementado. Para os autores da NSE o currículo, ao selecionar, legitima culturas e os 

conhecimentos que foram selecionados e deslegitima os que não foram. Inspirados pela 

concepção de aparelhos ideológicos do estado do francês Louis Althusser, diversos foram os 

autores que ressaltaram a centralidade da escola e dos processos culturais para garantir a 

diferenciação social e a perpetuação das relações de classe como Bowles e Gintis (1976), 

Bourdieu e Passeron (1975) e Michael Apple (1982). O estadunidense Michael Apple, por 

                                                
2 Método de organização da produção em série, associado ao empreendedor estadunidense Henry Ford (1863-

1947. Embora este método tenha sido proposto para a produção de carros,  foi logo empregado por outros setores 

industriais e progressivamente visto como a base organizacional que trouxe enriquecimento aos Estados Unidos 

depois da Segunda Guerra. O fordismo combina planos de produção inflexível e em grande escala,  estruturas 

rígidas e hierarquizadas, eficiência, objetivos, rotinização de tarefas desempenhadas por trabalhadores 

semiespecializados etc. O termo é frequentemente entendido como um modo de associar consequências sociais e 

políticas. (JARY & JARY, 2005). 
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exemplo, vai tratar especificamente do currículo nesse processo e destaca o estudo das 

relações cotidianas do espaço escolar, indo além do documento escrito, para compreender 

como a reprodução econômica e cultural acontece nas escolas. 

Sendo assim, as teorias curriculares passam a levar em consideração que apenas a 

análise do currículo pré-ativo nas suas modalidades oficial e/ou escrita, era insuficiente para a 

multiplicidade de experiências que compõe o currículo, em sua produção e também em sua 

implementação. O currículo deve ser entendido não apenas como um documento que 

representa os objetivos para educação e para a formação dos alunos, mas de acordo com 

Lopes e Macedo (2011), com as contribuições dos estudos pós-estruturalistas de Foucault e 

Deleuze, o currículo deve ser considerado uma prática discursiva, de poder e de atribuição de 

sentidos que constrói aquilo que anuncia, governando, constrangendo comportamentos e 

projetando identidades. Neste entendimento das autoras, não cabe separar produção curricular 

da sua implementação, pois ambas compõe as práticas discursivas que significam os 

currículos. 

Ao analisar os documentos que materializam as políticas curriculares focalizadas neste 

trabalho, suas relações com as políticas de avaliação e como estas podem interferir no 

trabalho do professor, o currículo não será considerado nas perspectivas tecnicistas e 

eficientistas, ou como uma grade de conteúdos que pretende alcançar um ensino eficiente e de 

qualidade. O currículo é compreendido nesta dissertação como resultado de um processo 

histórico de disputas, atravessado por relações sociais na sua produção e na sua prática. Além 

de ter papel na reprodução das desigualdades na nossa sociedade, o currículo não é apenas um 

espaço de seleção de conhecimentos e saberes de determinados grupos sociais em detrimento 

de outros, pois é um espaço de disputa política, um espaço de poder. O currículo reafirma e 

legitima determinados saberes, culturas e intenções ao mesmo tempo em que deslegitima tudo 

aquilo que não foi selecionado, portanto exclui e silencia.  

Assim, o currículo é compreendido não como um documento deslocado do tempo 

histórico em que foi produzido, mas sim como uma construção social produzida na tensão, no 

conflito e na disputa entre os diversos atores do campo educacional. As propostas curriculares 

possuem metas e objetivos que vão além daqueles estabelecidos no documento escrito e, 

como afirma Apple (1979), não se pode considerar que o conhecimento curricular seja neutro 

uma vez que, por ser uma seleção, legitima alguns conhecimentos e intenções em detrimentos 

de outros. Segundo Goodson (2011), as propostas curriculares são uma lógica que se escolhe 
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para legitimar uma escolarização, promulgando e justificando intenções à medida que vão 

sendo postas em prática nas instituições. Nessa perspectiva, é importante problematizar as 

raízes histórico-culturais de diversas disputas que constroem as definições curriculares, para 

que não as aceitemos como pressupostos absolutos para um ensino de qualidade. 

 

 

1.2 O QUE ENSINAR E O QUE AVALIAR? 

 

 

As longas disputas em torno da definição do que é o currículo estão diretamente 

relacionadas com uma questão principal da educação, qual seja, o que se deve ensinar na 

escola. Essa questão nos remete a outro ponto importante sobre as disputas acerca da função 

que a escola desempenha na nossa sociedade e sua finalidade. As teorias escolares e o 

currículo escolar são instâncias em que tanto a definição sobre a função da escola, quanto a 

escolha do que deve ser ensinado estão em disputa, pois além de legitimar e deslegitimar 

alguns conhecimentos, ao selecionar, o currículo traduz intenções sobre a finalidade do ensino 

e da sociedade que se pretende produzir. Assim, cada forma de organização curricular, mais 

do que uma lista de conteúdos, objetivos ou comportamentos, evidencia qual é o projeto de 

educação e sociedade que está sendo proposto para as novas gerações. 

Como dito anteriormente, as teorias curriculares da eficiência social, que se 

desenvolvem inicialmente com Bobbit e posteriormente com Ralph Tyler ainda provocam 

bastante influência nas formas de organização curricular nos dias atuais, especialmente no que 

se refere à ênfase no currículo pré-ativo e ao estabelecimento de objetivos educacionais a 

serem alcançados. Segundo Alice Casimiro Lopes (2008), é possível estabelecer atualmente 

três matrizes do pensamento educacional clássico sobre a organização curricular que 

historicamente disputam seus projetos de sociedade: o currículo centrado nas disciplinas de 

referência; o currículo centrado nas disciplinas e matérias escolares; e o currículo por 

competências.  

O currículo centrado nas disciplinas de referência tem como fonte e objetivos da 

escolarização o conhecimento especializado e as disciplinas acadêmicas, tendo o ensino o 

dever de transmitir aos alunos a lógica do conhecimento científico. Na organização curricular 

centrada nas disciplinas e matérias escolares, o currículo é baseado em princípios 
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psicológicos, no quanto se propõem a estabelecer perfis de necessidades cognitivas e sociais 

dos alunos. Neste sentido, há espaço para reservar à disciplina escolar características 

peculiares e não somente científicas, em consonância com finalidades sociais que precisam 

ser atendidas pela escola. A organização curricular por competências, por sua vez, tem como 

princípio organizador do currículo o conceito de competência, que, nessa forma de 

organização, ressignifica a concepção de objetivos comportamentais. 

Desde meados da década de 1990 e, principalmente após a promulgação da lei 

9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino por competências tem se 

tornado a forma principal de organização das propostas curriculares brasileiras e também dos 

sistemas de avaliações nacionais, estaduais e municipais do país. Em vários documentos sobre 

educação nacional, o conceito de competência é utilizado, mesmo que o conceito em si não 

seja claramente definido: 

 

Os objetivos de Ciências Naturais no ensino fundamental são concebidos 
para que o aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o 

mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de 

natureza científica e tecnológica. Esses objetivos de área são coerentes com 

os objetivos gerais estabelecidos para o ensino fundamental. (BRASIL, 
1998) 

 

As matrizes de Língua Portuguesa da Prova Brasil e do Saeb estão 
estruturadas em duas dimensões. Na primeira dimensão, que é ‘objeto do 

conhecimento’, foram elencados seis tópicos, relacionados a habilidades 

desenvolvidas pelos estudantes. A segunda dimensão da matriz de Língua 
Portuguesa refere-se às ‘competências’ desenvolvidas pelos estudantes. E 

dentro desta perspectiva, foram elaborados descritores específicos para cada 

um dos seis tópicos descritos anteriormente, diferentes para cada uma das 

séries avaliadas. (BRASIL, 2016) 

 

Para Elizabeth Macedo (2002), a análise de documentos como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e as Matrizes 

de Referência para o Sistema de Avaliação da Educação Básica sugere que o conceito de 

competência usado nas principais políticas educacionais curriculares e de avaliação no Brasil 

vem sendo utilizado com significados diversos, ora através de uma noção cognitivo-

construtivista, ora com a noção de competência como comportamentos passíveis de 

observação. Essa noção de competência como comportamento que é originária principalmente 

da tradição estadunidense de eficiência social é também, segundo Macedo, predominante 

nesses documentos.  
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A autora, por sua vez, denomina as competências como uma nova tecnologia de 

organização curricular associada às ideias de transversalidade e de interdisciplinaridade que, 

embora não conflitam diretamente com a organização disciplinar, buscam solucionar as 

questões sobre como selecionar e organizar os conhecimentos sem referência explícita às 

disciplinas escolares. Macedo (2007) defende que, mesmo que a definição de competência, do 

ponto de vista da aprendizagem, se afaste da base comportamental que originou a discussão 

de tarefas e objetivos de ensino, - por serem consideradas estruturas mentais pré-existentes 

para a realização de tarefas -, outra noção de competência, - a da perspectiva da teoria 

curricular -, desempenha papel semelhante aquele dos conceitos-chave dos tradicionais 

modelos de elaboração curricular em que há uma estreita relação entre currículo e avaliação.  

Outra autora que contribui nessa direção é Lopes (2008) ao apontar que na 

organização curricular por competências os objetivos comportamentais presentes na teoria de 

Ralph Tyler são substituídos pela ideia de competências que, assim como os objetivos 

comportamentais, são entendidas como comportamentos mensuráveis e cientificamente 

controláveis. Nessa forma de organizar o currículo, além de ser desconsiderado o caráter 

imprevisível e indefinido das atividades curriculares, o comportamento do aluno é assumido 

como garantia da avaliação eficiente do processo educacional. Com essa finalidade, a 

organização por competências tem se caracterizado por ser formada por uma lista decomposta 

de atividades, a partir das quais acredita-se ser possível fazer com que os estudantes adquiram 

determinadas habilidades relacionadas a aquela competência. Para autora, o modelo por 

competências é baseado em um saber-fazer que está estreitamente relacionado ao mundo 

produtivo, transformando o conteúdo em habilidades a serem adquiridas e desconsiderando o 

conhecimento que pode ser adquirido em redes sociais cotidianas. As habilidades e 

comportamentos adquiridos na relação social e práticas culturais cotidianas são substituídas 

por competências técnicas derivadas dos saberes especializados. 

O controle da aquisição dessas habilidades e comportamentos é realizado através de 

resultados obtidos nos sistemas de avaliação. Esses sistemas, que operam através de técnicas 

psicométricas, criam indicadores que têm por finalidade traduzir a aquisição dessas 

habilidades em medidas de desempenho. Assim, mesmo que as propostas curriculares por 

competências dos documentos oficiais nacionais e também as propostas curriculares de 

estados e municípios brasileiros destaquem a importância das diferenças curriculares na esfera 

local, se adequando às diversas realidades existentes, os sistemas de avaliação cerceiam essa 
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possibilidade uma vez que consideram um bom desempenho apenas aqueles que atenderem às 

competências e habilidades previamente estabelecidas no currículo. 

Neste contexto, Lynn Jones e Rob Moore (1993) entendem que as competências são 

mais um dispositivo de regulamentação na sociedade moderna. Os autores defendem que o 

crescimento da utilização do conceito de competência tanto na educação quanto no mundo do 

trabalho deve ser entendido levando em consideração o contínuo de aumento do controle 

social pelo Estado sobre o conhecimento especializado. Assim, além de dizer o que deve ser 

ensinado de forma comportamentalista e fragmentada as competências, para esses autores, 

servem como uma forma de controle da atuação profissional.  

 No caso da educação, esse controle é sobre a prática docente que, com o crescimento 

dos sistemas de avaliação, vem sofrendo diversas tentativas de classificação em que são 

identificadas boas e más práticas de acordo com os resultados obtidos nos exames aplicados 

em larga escala.  Para Luckesi (2008) a avaliação ocupou atualmente um espaço tão 

importante no contexto educacional que a prática educativa escolar passou a ser direcionada 

pelo que o autor chama de uma “pedagogia do exame”
3
 ao invés de uma pedagogia do 

ensino/aprendizagem. O sistema de ensino está interessado nos percentuais de 

aprovação/reprovação, os pais e os estudantes têm sua atenção voltada para a aprovação e a 

promoção para a série seguinte, a escola está centrada nos resultados das provas e a sociedade 

se contenta com as notas obtidas. Nesse contexto, o foco da educação é saber se os alunos vão 

bem ou mal nas provas enquanto a análise dos processos de ensino e de aprendizagem fica em 

segundo plano e a avaliação, defendida como auxiliar a construção da aprendizagem, muda de 

função. No mesmo sentido, Ángel Díaz Barriga (2000) critica a importância que a avaliação 

vem ocupando no contexto escolar e considera que o espaço do exame vem sendo 

superdimensionado. O autor afirma que o exame acaba sendo espaço de convergência de 

diversos problemas sociológicos, políticos, psicopedagógicos e técnicos. Assim, sobre o 

exame, tanto na esfera social quanto na educativa, são depositadas uma infinidade de 

expectativas, e quando problemas de ordem econômica, de ordem social e também 

                                                
3
 Os “exames” não são novidade histórica na educação brasileira. Antes mesmo de 1930,  quando se deu a 

Reforma Francisco Campos, que organizou a escolaridade secundária do país, eles existiam, independentes de 

uma rede de ensino escolar, e se associavam a objetivos propedêuticos. O que cabe refletir é como eles foram 

assumindo novos sentidos ao trabalho escolar, deslocando a responsabilização individual – do aluno ou do 

professor – para modelos mais sofisticados de controle. 
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psicopedagógicas não podem ser resolvidos pela sociedade, transfere-se essa impotência, em 

certa medida, para uma confiança em melhorar a qualidade da educação, apenas através da 

racionalização do uso do exame.  

Dessa forma, a organização por competências tanto na esfera curricular como na 

avaliativa mantém o enfoque dos objetivos comportamentais das teorias tradicionais e 

eficientistas sociais do currículo que pretendem, principalmente pelo caráter instrumental 

dessas competências e habilidades, formar os estudantes para atender à demanda das relações 

produtivas na sociedade atual. Assim, mesmo que apresente como princípio a integração de 

diferentes conhecimentos para aquisição dessas habilidades e conhecimentos, para Lopes 

(2008) essa forma de organização não expressa potencial crítico uma vez que não focaliza a 

possibilidade da escola questionar o modelo de sociedade no qual esta organização está 

inserida.  

Além de compartilharmos da posição defendida por Lopes, entendemos que nesse 

modelo de organização curricular, que acompanha a magnificação da importância dada aos 

exames e, especificamente, aos resultados, o conjunto currículo-avaliação exerce um papel 

cada vez mais importante, interferindo na autonomia profissional dos docentes, uma vez que 

se apresenta como uma espécie de controle sobre a atuação profissional dos professores, 

influenciando. 

Devemos estar cientes, no entanto, de que o espaço de produção curricular é um lugar 

de conflitos e tensionamentos em que grupos sociais diversos negociam e disputam aquilo que 

entra e aquilo que é silenciado pelos currículos. Esse entendimento do currículo nos permite 

considerar que a produção curricular não produz um documento estático, que propõe somente 

o que visivelmente anuncia, mas que esse documento representa o resultado de um processo 

de disputas de diversos grupos ao longo da história, em que as diferentes concepções de 

mundo tensionam aquilo que deve ser ensinado nas escolas. Nessa perspectiva, o currículo se 

torna, além do documento que propõe o que deve se ensinado, uma fonte importante de 

informações sobre as intenções de escolarização da época em que é produzido.  

Na próxima seção, detalharemos essa concepção em que o currículo é assumido como 

uma representação de disputas históricas em torno das finalidades educativas, a concepção de 

currículo como uma construção social. 
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1.3 O CURRÍCULO COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL  

 

 

Como discutido na seção anterior, a organização curricular por competências se aproxima 

bastante das ideias dos defensores da eficiência social originadas no século XX. Essa 

concepção de currículo, alinhada a demandas do sistema produtivo, interessa orientar que as 

escolas atendam a essas demandas, assumindo que para isso existem saberes já legitimados 

que são considerados indispensáveis e que devem ser selecionados pelo currículo. No entanto, 

parece insustentável entender a seleção curricular como um lugar de consenso, ao contrário, 

as definições curriculares são muito mais pautadas pelos conflitos entre os que estão 

disputando as intenções de escolarização nos vários níveis da sociedade. 

 Assim sendo, cabe admitir que as seleções curriculares não são dadas previamente e, por 

isso, em concordância com Ivor F. Goodson (2011), devem ser analisadas como um processo 

histórico e de construção social. Em uma de suas obras, Goodson (2011) analisa a etimologia 

da palavra currículo: 

 

A palavra currículo vem da palavra latina Scurrere, correr, e refere-se a 

curso (ou carro de corrida). As implicações etimológicas são que, com isso, 

o currículo é definido como um curso a ser seguido, ou, mais 

especificamente, apresentado. Como observa Barrow (1984, p. 3) “no que se 
refere à etimologia, portanto, o currículo deve ser entendido como ‘o 

conteúdo apresentado’ para estudo”. Nesta, visão, contexto e construção 

sociais não constituem problema, porquanto, por implicação etimológica, o 
poder de “definição da realidade” é posto firmemente nas mãos daqueles que 

“esboçam” e definem o curso.  (GOODSON, 2011, p. 31) 

 

 Essa definição focaliza e reforça o currículo como uma seleção de conhecimento, como 

o conteúdo de estudo a ser seguido. Goodson, no entanto, problematiza essa definição e 

defende que o currículo deve ser estudado levando em consideração todas as disputas que 

envolvem a sua produção. Dessa forma, o autor diferencia histórica e conceitualmente 

etimologia e epistemologia do currículo, afirmando a necessidade e a importância de que, ao 

estudar e pesquisar o currículo, estejamos atentos para todas essas esferas em que os embates 

sobre as definições curriculares acontecem. Porém, ao mesmo tempo em que destaca que o 

currículo é negociado em diversos níveis da sociedade, Goodson reconhece ser impossível 

pesquisar todos esses níveis simultaneamente e destaca duas esferas de disputa que são 

fundamentais para os estudos curriculares: 
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Fundamental para o projeto de uma abrangente reconceitualização dos 

estudos sobre o currículo é a série de áreas e níveis em que o currículo é 
produzido, negociado e reproduzido. Um movimento em direção a uma 

visão construcionista mais histórica da ação do currículo teria que atuar 

sobre a série completa dessas áreas e níveis. Obviamente, isso é trabalho 
para toda uma falange de estudiosos do assunto, e no momento só se pode 

fornecer ou apontar algumas peças do mosaico desta tarefa de 

reconceitualização. O currículo é, por conseguinte, formulado numa 
variedade de áreas e níveis. Entretanto, fundamental para esta variedade é a 

distinção entre o currículo escrito e o currículo como atividade em sala de 

aula. (GOODSON, 2011, p. 22) 

 

 Goodson distingue então dois níveis em que o currículo é disputado: o nível pré-ativo, 

prescritivo ou escrito, no qual os conteúdos que são selecionados para estarem ou não 

presentes no currículo; e um nível interativo ou ativo, em que as definições do nível pré-ativo 

são negociadas nas escolas – ressignificadas - e realizadas pelos professores nas salas de aula. 

Nesta perspectiva, em que o currículo está sempre sendo um espaço de embates e conflitos, 

entende-se que, na maioria das situações, mesmo que uma fase influencie na produção e 

desenvolvimento da outra (principalmente a fase pré-ativa por anteceder à fase interativa) 

devemos estar cientes de que essas disputas não podem ser entendidas linearmente ou 

hierarquicamente, explicitando os tensionamentos desse desenvolvimento: 

 

O que está prescrito não é necessariamente o que é apreendido, e o que se 

planeja não é necessariamente o que acontece. Todavia, como já afirmamos, 

isto não implica que devamos adotar, de forma única, o prático. Pelo 
contrário, devemos procurar estudar a construção social do currículo tanto 

em nível de prescrição como em nível de interação. (GOODSON, 2011, p. 

78) 

  

 Assim sendo, mesmo que uma fase possa influenciar em maior ou em menor grau o 

desenvolvimento da outra, essa influência não define o que a outra será. Ou seja, ainda que a 

fase pré-ativa possa influenciar a interativa significativamente, a prescrição de uma lista de 

conhecimentos não definirá a fase interativa por completo. Principalmente por se tratar, nesse 

caso, de uma fase em que o desenvolvimento curricular depende do trabalho dos docentes 

que, na sua interação com os alunos, as condições materiais da escola, podem muitas vezes 

subverter e ir além das prescrições curriculares. Tampouco é pertinente desconsiderar a 

historicidade das definições pré-ativas, como se elas fossem “criadas” independente de 

práticas curriculares produzidas anteriormente pelos professores, em outras palavras, negando 
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que o processo de construção social do currículo tem uma história em dimensões práticas. Por 

essa razão, para Goodson o principal desafio é desenvolver um enfoque metodológico que 

integre os estudos em nível pré-ativo e interativo, uma vez que são níveis e campos de 

construções sociais diferentes ainda que inter-relacionados. Para o autor, a nossa compreensão 

sobre a fase pré-ativa do currículo ainda se encontra em um estágio que não está desenvolvido 

o suficiente para que analisemos a fase pré-ativa e a interativa ao mesmo tempo. 

 Neste sentido, os estudos sobre o currículo escrito seriam uma fonte crucial para a 

ampliação do entendimento da fase pré-ativa do currículo uma vez que: 

 

O currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e sujeito a 
mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica, legitimar 

uma escolarização. Como tal, o currículo escrito promulga e justifica 

determinadas intenções básicas da escolarização, à medida que vão sendo 

operacionalizadas em estruturas e instituições. Tomemos esta convenção 
comum, que é a matéria escolar, num currículo pré-ativo: enquanto o 

currículo escrito estabelece a lógica e a retórica da matéria, o que aparece é 

apenas o aspecto mais tangível, abrangendo padronização de recursos, meios 
financeiros, exames, iniciativas correlatas e interesses de carreira. Nesta 

simbiose, é como se o currículo escrito oferecesse um roteiro para a retórica 

legitimadora da escolarização, à medida que esta mesma retórica fosse 
promovida através de padrões para alocação de recursos, atribuição de status 

e classificação profissional. Em síntese, o currículo escrito nos proporciona 

um testemunho, uma fonte documental, um mapa do terreno sujeito a 

modificações: constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a 
estrutura institucionalizada da escolarização. (GOODSON, 2011, p. 21) 

  

 Além disso, Goodson afirma que o estudo e o melhor entendimento da fase pré-ativa e 

dos conflitos e interesses envolvidos na sua produção nos possibilita conhecer como a 

definição pré-ativa pode estabelecer parâmetros para as negociações que acontecem no 

ambiente escolar, na fase interativa.  

 Baseado na concepção de currículo apresentada, em que o currículo é entendido como 

um processo construído socialmente, utilizamos como fonte documentos escritos nas 

instâncias da Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro e que são tomadas como 

fase pré-ativa do currículo. No entanto, a dissertação pretende, com o seu recorte teórico e 

metodológico, discutir como essa produção em nível pré-ativo tensiona a autonomia dos 

professores na sua atividade profissional. Melhor dizendo, é a lente da autonomia docente que 

utilizaremos para colocar em diálogo fontes escritas e a perspectiva de currículo como 

construção social. Assim, nesta dissertação procuramos analisar de forma detalhada como a 
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estrutura, organização e conteúdos de documentos do currículo pré-ativo pode oferecer 

evidências para discutir como essas definições curriculares podem interferir em algumas das 

disputas de sentidos e intenções presentes no cotidiano escolar. Com esse intuito, utilizaremos 

não apenas o currículo, mas também as matrizes dos sistemas de avaliação do estado do Rio 

de Janeiro, pois consideramos que, a partir do contexto que será apresentado em seguida essas 

matrizes funcionam também como instrumentos de prescrição da atividade docente. 
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2. AVALIAÇÃO NO CENÁRIO EDUCACIONAL 

 

 

 Na educação, o processo de avaliação nem sempre foi inerente ao de ensino e a 

aprendizagem, e essa relação, que atualmente é quase indissociável, surge apenas no século 

XX, se intensificando até os dias atuais. Nesta época, porém, os exames eram destinados 

apenas aos alunos que se sentiam aptos a terem êxito, enquanto no momento atual, a avaliação 

é considerada parte indispensável do processo de ensino e aprendizagem, e está presente de 

forma tão intricada nesse processo e naqueles que vivem o cotidiano escolar que pensar uma 

escola sem avaliação é uma realidade distante, principalmente nas escolas públicas que 

atendem a maior parcela da população do país.  

  Na história da educação a avaliação educacional se desenvolve e se consolida como 

campo de pesquisa no século XX, em consequência, principalmente, da expansão do uso de 

exames escritos como forma de mensurar a quantidade de conhecimento adquirido pelos 

estudantes e por ter passado a servir como forma de progressão escolar e certificação. Assim, 

as avaliações vêm ocupando espaço cada vez maior no ambiente escolar, principalmente com 

a função de aferir a qualidade do ensino e vem sendo considerada por alguns setores da 

sociedade  uma das formas por meio das quais é possível alcançar a melhoria na qualidade da 

educação, tese reforçada inclusive por organismos internacionais, como a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Organização do Estados 

Americanos (OEA). 

Nesta dissertação, optamos por abordar a avaliação referindo-nos aos processos que 

são produzidos fora do ambiente escolar e que são aplicados nessas instituições como forma 

de mensuração da qualidade escolar. Prática cada vez mais comum, essas avaliações externas 

constituem sistemas de avaliações em larga escala, que no caso do Brasil, uma república 

federativa e que possui redes de ensino nos diversos entes da federação, podem ser federais, 

estaduais ou municipais. Neste capítulo, serão abordados aspectos que pretendem 

compreender como as avaliações de larga escala se inserem atualmente no contexto mundial e 

especificamente no contexto escolar brasileiro. Com esse fim, as seções que seguem 

abordarão temas que buscam explicitar as funções que a avaliação em larga escala vem 

assumindo na escolarização. 
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2.1 A CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS  

 

 

Mesmo que as políticas de avaliação tenham passado a ocupar um espaço de grande 

importância no cenário educacional no final do século XX e início do século XXI, elas não 

são uma prática recente na história da educação. Segundo Madaus, Scriven e Stufflebeam 

(1983), apesar de inspeções escolares anuais feitas por profissionais externos às unidades 

escolares já existirem na Grã-Bretanha no século XIX, as primeiras avaliações de alunos por 

meio de exames escritos padronizados com o objetivo de avaliar a efetividade das escolas 

surgiram no final desse século, em 1845, na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados 

Unidos. Os exames escritos foram introduzidos para substituir os exames orais que não eram 

considerados estandardizados para todos os alunos e também porque esses exames se 

tornaram inviáveis administrativamente, devido ao aumento do número de estudantes. 

Segundo os autores, além de serem utilizados para avaliar o programa educacional havia 

também uma agenda política por trás da mudança para os exames escritos já que, além de 

serem utilizados para comparação entre as escolas, os resultados dos exames foram utilizados 

como base para nomeações de diretores e serviam para legitimar a retirada de diretores que se 

opunham à abolição das punições corporais. 

Para Madaus, Scriven e Stufflebeam (1983), o surgimento desse sistema de exames 

padronizados é o início de uma longa tradição que utiliza os desempenhos dos alunos nos 

exames como principal fonte de dados para avaliar a eficácia da escola e do programa 

curricular. Assim, a avaliação, segundo Dias Sobrinho (2002) passou a ser vista no século 

XIX como instrumento de legitimação das práticas escolares e também como forma de 

seleção de alunos e profissionais para o serviço público, com perspectiva meritocrática.  

Apesar de o grande crescimento da utilização dessas políticas de avaliação nos 

distritos locais nos Estados Unidos, que no ano de 1915, segundo Kendal (1915) apud 

Madaus, Scriven e Stufflebeam (1983) e Smith e Judy (1914 apud Madaus, Scriven e 

Stufflebeam, 1983), já estavam presentes em cerca de 45% dos sistemas escolares, destaca-se 

a influência de Ralph Tyler nos rumos e na ampliação dessas políticas nesse país e em todo o 

mundo. Como nos referimos anteriormente, Tyler foi um dos pioneiros na criação de um 

sistema de avaliação de longo alcance e o primeiro a utilizar o termo avaliação educacional, 

que para ele significava avaliar a extensão em que os objetivos propostos previamente no 
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currículo foram alcançados. The Eight-Year Study (1932-1940)
4
, financiado pela Carnegie 

Corporation e dirigido por Tyler, foi o estudo de efetividade escolar de maior escala até o fim 

da Segunda Guerra Mundial.   

A visão de Tyler introduziu uma nova maneira de se conceber a avaliação educacional 

que, a partir deste momento, passa a ser compreendida pela comparação entre os resultados 

previstos pelo programa escolar e os resultados reais, obtidos nos exames. Anteriormente, os 

testes requeriam a comparação entre um grupo experimental e um grupo controle e se 

preocupavam com as diferenças na organização e na forma de ensino que estavam sendo 

utilizadas em cada grupo. Com a avaliação de objetivos previamente estabelecidos, a 

subjetividade do julgamento profissional sobre os grupos estudados, entendida como uma das 

complicações dos métodos de avaliação anteriores foi considerada superada uma vez que os 

resultados obtidos passaram a ser a principal preocupação da avaliação. 

É importante salientar que, de acordo com Adriana Bauer (2010), os objetivos e as 

funções dos sistemas de avaliação atuais são diferentes das primeiras avaliações de programas 

e sistemas educacionais. As primeiras avaliações de alunos tinham como objetivo a avaliação 

dos programas escolares. Posteriormente, a avaliação de programas e a de aprendizagem 

tomaram caminhos próprios e passaram a ser vistas de modo distinto. Após as primeiras 

avaliações de programas educacionais, as avaliações passaram as estar fortemente 

relacionadas ao rendimento individual e na avaliação das capacidades psíquicas. Na segunda 

metade do século XX, a avaliação passa a ser dominada por uma perspectiva psicológica que 

busca mensurar inteligência e o conhecimento. Segundo a autora supracitada, nas décadas de 

1950 e 1960 foi intensa a expansão e o aperfeiçoamento técnico relacionado a práticas de 

testagem e ao desenvolvimento de teorias que ajudassem a explicitar também os objetivos dos 

conteúdos a serem avaliados.  

Na década de 1960, tendo como palco o contexto educativo dos Estados Unidos, a 

avaliação ganhou novo impulso com a promulgação pelo governo estadunidense da Lei 

Educacional de Defesa Nacional, em 1958. No quadro geopolítico denominado “guerra fria” a 

repercussão popular advinda do lançamento do Sputnik pela Rússia no ano de 1957, provocou 

                                                
4
 “The Eight-Year Study” foi um projeto experimental conduzido entre os anos de 1930 e 1942 em que em trinta 

escolas americanas de nível médio regular (high schools) redefiniram os seus currículos e iniciaram novas 

práticas de avaliação com intuito de estabelecer como poderiam servir ao seus estudantes de forma mais 

eficiente. 
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diversas reações políticas internas e no bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos com 

ampliação do orçamento para investimentos em tecnologia bélica. Mudanças curriculares que 

já vinham sendo disputadas entre cientistas e educadores deste país teve como resultado a 

centralização dos investimentos federais com o objetivo de atingir o máximo de sua 

potencialidade tecnológica e científica, sendo a educação uma das principais formas de atingir 

esse objetivo. Assim, esse ato de 1958 provia fundos do governo federal para a criação de 

novos programas educacionais em matemática, ciências e língua estrangeira, assim como para 

criação e avaliação de novos currículos, e expandia os programas de testes nos distritos 

escolares. No entanto, apesar do investimento adequado e de contar com a participação dos 

melhores nomes da comunidade acadêmica na área de avaliação do país, Madaus, Scriven e 

Stufflebeam (1983) afirmam que os resultados não foram relevantes, tanto para aqueles que 

queriam a criação de novos currículos quanto para os que estavam interessados em avaliar a 

efetividade e cumprimento dos programas educacionais.  

Nesse mesmo período, diversas foram as recomendações de organismos internacionais 

para a expansão da avaliação educacional. Dirce Nei (2005) destaca que já na década de 1950 

a obra da UNESCO “L’éducation dans le monde” publicada entre 1954 e 1959, destaca as 

avaliações educacionais e as distingue da pesquisa. A avaliação também surge nas discussões 

da Primeira Conferência Internacional de Pesquisas Educacionais, promovida pela Associação 

Americana de Pesquisas Educacionais e realizada em Atlantic City, Nova Jersey, de 13 a 21 

de fevereiro de 1956. Nessa conferência, foi recomendado à UNESCO que convocasse uma 

comissão internacional de pesquisa e mensuração. Dois meses depois, na Conferência 

Regional Latino-Americana sobre Educação Primária Gratuita e Obrigatória, promovida pela 

UNESCO e a OEA, em Lima, no Peru foi recomendado o aperfeiçoamento dos sistemas de 

controle e o levantamento periódico do censo escolar. No período 1956-1965, a UNESCO 

realizou conferências regionais que culminaram na Conferência Internacional sobre 

Planejamento da Educação, realizada de 6 a 14 de agosto de 1968 em Paris.  

Nas décadas seguintes, a reconfiguração da sociedade e da economia no cenário 

mundial, observadas a partir das mudanças tecnológicas, fez a lógica de racionalidade técnica 

e econômica servir de base para as avaliações, segundo Baeur (2010). A avaliação foi 

ressignificada e adquiriu papel central nas políticas públicas educacionais. Assim, nas décadas 

finais do século XX é notório o discurso da necessidade da melhoria da qualidade da 

educação como objetivo fundamental das políticas educacionais e a necessidade da 
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implementação de avaliações para se alcançar os objetivos propostos. Segundo Maguire e Ball 

(2011), a crise fiscal e a contínua recessão pela qual passavam as grandes potências 

capitalistas mundiais, em especial os Estados Unidos da América, impulsionaram esses países 

a proporem diversas reformas para a manutenção e o desenvolvimento do sistema capitalista, 

inclusive na área educacional. De forma a garantir a melhoria na qualidade do ensino essas 

reformas educacionais focavam principalmente na valorização da gestão escolar e nas 

políticas de accountability, que se tornaram largamente reproduzidas por todo o mundo. Para 

Brooke (2006): 

 

A disputa entre as nações ricas por um lugar competitivo no mercado global 
tem levado os governos a se preocuparem cada vez mais com os resultados 

dos seus sistemas de educação. Essa exigência por maiores informações 

sobre os resultados dos sistemas escolares tem sido respondida pela 

implementação de políticas de accountability, ou seja, de responsabilização, 
mediante as quais se tornam públicas as informações sobre o trabalho das 

escolas e consideram-se os gestores e outros membros da equipe escolar 

como corresponsáveis pelo nível de desempenho alcançado pela instituição 
(BROOKE, 2006, p. 378). 

 

Segundo Wathier (2013), a tradução do termo accountability não é bem definida. No 

entanto, mesmo que o termo seja utilizado em contextos diversos, para o autor, ele é 

indissociável do poder e da responsabilidade, consistindo no controle sobre o poder e na 

responsabilização de determinados atores por seus atos ou omissões, segundo alguns autores: 

  

Claro está, portanto, que, de acordo com as fontes consultadas, não existe 
um termo único em português que defina a palavra accountability, havendo 

que trabalhar com uma forma composta. Buscando uma síntese, 

accountability encerra a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização 
de quem ocupa um cargo em prestar contas segundo os parâmetros da lei, 

estando envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a pena para o não 

cumprimento dessa diretiva. (PINHO e SACRAMENTO, 2009, p. 1348) 
 

 

No campo educacional, esse termo é normalmente utilizado para se referir às políticas 

de responsabilização que se tornaram comuns nas últimas décadas do século XX e início do 

século XXI, como os sistemas de avaliação em larga escala e os programas de bonificação dos 

salários dos profissionais da educação que variam de acordo com o desempenho escolar. 

Nas seções seguintes, apresentaremos como as avaliações externas e de larga escala se 

consolidaram no Brasil, fazendo uma breve reconstrução histórica do desenvolvimento dos 
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sistemas de avaliação que surgiram no país nas décadas finais do século XX, além de detalhar 

o sistema nacional de avaliação como forma de contextualizar a problemática dessa 

dissertação a nível nacional.  

 

2.2 AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

NO BRASIL 

 

Hypolyto (2010) destaca que desde o final dos anos de 1980 políticas educativas de 

caráter neoliberal têm definido o desenho curricular para a educação brasileira. Os modelos de 

gestão implementados para a execução dessas políticas têm se dedicado principalmente a 

formas de regulação do trabalho docente, do currículo e da gestão escolar. Esses modelos 

também se caracterizam por um sistema de avaliação que tem como objetivo apresentar 

soluções para os diversos problemas da educação pública através de medidas de desempenho 

do sistema escolar e dos níveis de ensino. Segundo Oliveira (2005), essas medidas aparecem 

como soluções técnicas para a resolução dos problemas escolares e são acompanhadas da 

ideia de transparência (prestação de contas e demonstração de resultados) e de participação 

local fazendo com que, cada vez mais, o Estado transfira a responsabilidade sobre a educação 

para os diversos setores da sociedade. 

Essas mudanças nas políticas voltadas para educação no Brasil seguem o rumo de 

políticas educacionais que vêm sendo tomadas em grande parte do mundo nas últimas 

décadas. Shiroma et al. (2011) afirma que essas políticas são impulsionadas, na década de 

1990, por numerosas publicações de importantes organismos multilaterais como o documento 

econômico da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) que alertava 

para uma necessidade urgente de implementar mudanças educacionais, necessárias devido à 

reestruturação produtiva e, principalmente,  a Declaração de Jomtien, firmada na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, em 1990, e assinada por 155 governos, como que se 

comprometeram a assegurar educação básica de qualidade
5
 a todos.  

                                                
5
  Educação básica de qualidade para todos, no contexto da Conferência Mundial de Educação para todos, 

onde foi firmada a Declaração de Jomtien, consistia em prover as necessidades básicas de aprendizagem de 

crianças, jovens e adultos. Essas necessidades básicas referem-se àqueles conhecimentos teóricos e práticos, 

valores e atitudes indispensáveis ao sujeito para enfrentar suas necessidades básicas. 
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Assim, ao longo da década de 1990 uma grande quantidade de ações políticas e 

documentos foram produzidos no Brasil e esses documentos utilizaram como principal 

justificativa a necessidade de melhoria na qualidade e eficiência das redes de ensino. Mesmo 

que não definissem o que entendiam como eficiência e qualidade na educação grande parte 

dessas políticas foi voltada para produção curricular e para a aplicação de avaliações em larga 

escala.  

Segundo Diana Cerdeira e Andrea Almeida (2013), as primeiras iniciativas de 

implementação de avaliações externas no Brasil surgiram na década de 1980 com o Programa 

de Expansão e Melhoria do Ensino no Meio Rural do Nordeste Brasileiro (EDURURAL). 

Com a experiência adquirida pela implementação do EDURURAL no Nordeste as avaliações 

foram ampliadas para todo o Brasil com o Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º 

Grau (SAEP), que assim como o EDURURAL consistia em avaliações para as 2ª e 4ª séries 

(atuais 3
o
 e 5

o
 anos) do Ensino Fundamental. O SAEP foi substituído pelo Sistema Nacional 

de Avaliação Básica (SAEB), criado em 1990, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e é atualmente o principal método do Ministério da 

Educação para a avaliação da educação nacional. 

De acordo com Bonamino e Franco (1999), a origem do SAEB está relacionada a 

influências do Banco Mundial referentes à necessidade de desenvolvimento de um sistema de 

avaliação do impacto do Projeto Nordeste
6
, segmento Educação, no âmbito do VI Acordo 

MEC/Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento BIRD (BRASIL, 1988). 

Segundo os autores, essa demanda aliada ao interesse do Ministério da Educação (MEC) em 

implementar um amplo sistema de avaliação nacional da educação levou a iniciativas que 

redundaram na criação do Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau (SAEP). A 

aplicação do teste piloto do SAEP nos estados do Paraná e do Rio Grande do Norte, em 1988, 

serviu como um teste de adequação dos procedimentos da avaliação. Dificuldades financeiras, 

no entanto, impediram que um sistema nacional fosse criado no ano de 1989, o que só foi 

possível no ano seguinte. 

                                                
6
 Projeto Nordeste é como ficou conhecido o acordo de empréstimo entre o Governo Brasileiro e o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), instituição que compõe o Banco Mundial. Esse 

projeto foi firmado para o setor educacional, direcionado aos nove estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe). O Projeto Nordeste teve como objetivo 

aumentar a aprendizagem, reduzir a repetência e a evasão e aumentar os índices de conclusão nos Estados 

Participantes. (BRASIL, 1997, p.08). 
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A participação e a influência de organismos internacionais nos projetos educacionais 

no país, no entanto, datam bem antes da criação do sistema nacional de avaliação. De acordo 

com Stoco (2006) a participação do Banco Mundial – BIRD juntamente com outras 

organizações internacionais como a UNESCO, a Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (OECD) e a CEPAL marcam as conduções das políticas 

educacionais brasileiras desde os primeiros acordos do Brasil com o Banco Mundial em 1947. 

Projetos educacionais da década de 1980 como o EDURURAL, citado anteriormente, e o 

Projeto de Ensino Básico para Regiões Norte e Centro-Oeste - Monhangara
7
, implantado na 

mesma década, foram financiados por empréstimos do Banco Mundial e tinham forte 

preocupação com a avaliação e seus impactos nos sistemas de ensino. 

A importância que as avaliações educacionais em larga escala começam a tomar nas 

políticas educacionais brasileiras, através do discurso da necessidade de melhora na qualidade 

do ensino ganha força e é concretizada com a promulgação da Lei 9294/96, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Em seu Artigo 9º, ao abordar a organização 

da educação nacional, a LDB estabelece que: 

 

Art. 9º A União incumbir-se-á de:  

... 

 VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de 
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 

ensino; (BRASIL, 1996) 

 

Desde então, o SAEB passou por diversas modificações até chegar ao modelo que é 

atualmente utilizado em todo o Brasil e serviu de modelo para diversos sistemas de avaliação 

que foram sendo criados em diversas unidades da federação. O modelo atual do SAEB é 

composto por três processos avaliativos: a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (Anresc). A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi incorporada ao SAEB 

no ano de 2013, com o objetivo de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa e a alfabetização Matemática das redes públicas. A Avaliação Nacional da 

                                                
7
 O projeto Monhangara fez parte do Programa de Ajuste Estrutural destinado às regiões Norte e Centro - Oeste 

que integrava o quinto acordo entre o Ministério de Educação e Cultura – MEC e o Banco Internacional para 

reconstrução e desenvolvimento – BIRD e tinha como foco a melhoria do ensino das quatro primeiras séries do 

Ensino Fundamental. 
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Educação Básica (Aneb) é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade 

da Federação, e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais, sendo chamada de SAEB. A 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), por sua vez, tem foco em cada unidade 

escolar e recebe o nome de Prova Brasil.  

As médias obtidas no SAEB e na Prova Brasil ajudam a compor o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Criado em 2007 pelo Inep, o IDEB é resultado 

do produto entre o desempenho e o rendimento escolar, ou seja, o indicador é calculado a 

partir das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o SAEB – para as unidades da 

federação e para o país - e a Prova Brasil – para os municípios - e também dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar. O índice tem como principais funções detectar 

as escolas e as redes de ensino cujos alunos apresentem baixa atuação em termos de 

rendimento e proficiência, e também monitorar a evolução temporal do desempenho dos 

alunos dessas escolas e redes de ensino
8
. 

Além das avaliações que compõem o SAEB mais uma grande avaliação externa se 

destaca no cenário da educação básica nacional, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Em 1998, os documentos referentes ao ENEM, à época de sua criação, apontavam 

que o principal objetivo do exame era o de aferir o desempenho dos estudantes ao término da 

escolaridade básica, avaliando o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício 

pleno da cidadania.  O ENEM tinha como objetivos ainda: 

 

a. oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder a sua 

autoavaliação com vista às suas escolhas futuras, tanto em relação ao 

mercado de trabalho quanto em relação à continuidade de estudos;  

b. estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade 
alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores 

do mundo do trabalho;  

 c. estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade 
alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos 

profissionalizantes pós-médios e ao ensino superior (BRASIL, 2002, p 7-8). 

 

No entanto, o papel do ENEM foi bastante alterado desde sua implementação. O 

alcance do exame foi se ampliando, na medida em que o Exame passou a ser uma das formas 

de acesso às universidades públicas e privadas de todo o país e também devido à isenção da 

                                                
8
 Nota Técnica Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.  Disponível em 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_Tecnica_n1_concepcaoIDEB.p
df Acesso em 22/09/2016. 
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taxa de inscrição, concedida a partir de 2001 para todos os alunos que concluíssem o ensino 

médio em escolas públicas. O crescimento do ENEM também se deve a sua articulação com 

diversas outras políticas do governo federal como o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI)
9
, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)

10
 e o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)
11

. Além disso, a partir de 

2006, os resultados do ENEM passaram a subsidiar anualmente a criação pelo Inep de um 

ranking do ENEM. Neste ranking, as escolas brasileiras são numeradas em ordem 

desempenho, exemplo marcante do avanço das políticas de responsabilização no país. Com a 

criação do ranking, tem lugar mais uma forma de competição, notadamente entre as 

instituições escolares privadas do país, que utilizam essa classificação como forma de obter 

novos alunos, como já ocorria com os antigos vestibulares. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), decretado em 2007 pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro da Educação Fernando Haddad, introduz no 

cenário nacional, segundo o próprio documento, o conceito de responsabilização e anuncia a 

necessidade de um movimento de responsabilização da comunidade de pais, professores, 

dirigentes e da classe política a fim de gerar uma mobilização social em torno da melhoria da 

educação. Em outras palavras, o documento “oficializava”, a tradução de accountability para 

o português, não apenas em sentido literal, mas, sobretudo, por adesão a essa política 

educacional. No documento, as notas do IDEB aparecem como medida importante para aferir 

a qualidade das escolas e na identificação de boas práticas.  

 

O PDE promove profunda alteração na avaliação da educação básica. 
Estabelece, inclusive, inéditas conexões entre avaliação, financiamento e 

gestão, que invocam conceito até agora ausente do nosso sistema 

educacional: a responsabilização e, como decorrência, a mobilização 
social[...] 

 

[...] Os dados do SAEB, antes amostrais, passaram a ser divulgados também 

por rede e por escola, o que tem aumentado significativamente a 
responsabilização da comunidade de pais, professores, dirigentes e da classe 

política com o aprendizado. Aqui, responsabilização e mobilização social 

                                                
9
 O PROUNI é o programa do MEC que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições 

privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros sem diploma de nível superior. 
10

 O FIES é o programa do MEC que financia cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 
11

 O REUNI é um programa do MEC tem como objetivo de dar às instituições condições de expandir o acesso e 

garantir condições de permanência no Ensino Superior.  
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tornam a escola menos estatal e mais pública. A divulgação permite 
identificar boas práticas, que valem ser disseminadas, e insuficiências, o que 

torna possível enfrentá-las de forma efetiva. (BRASIL, 2007) 
 

Segundo o documento, através de pesquisas realizadas em escolas brasileiras que 

apresentaram alto rendimento no IDEB foram identificadas um conjunto de boas práticas “as 

quais poderiam ser atribuído o bom desempenho dos alunos” e a partir das quais foi criado o 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, com 28 diretrizes, das quais destaco: 

 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a 
atingir; 

[...] 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da 

educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 
[...] 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes 

das associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério 
Público, Conselho Tutelar e dirigentes do sistema educacional público, 

encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas 

de evolução do IDEB. (BRASIL, 2007) 

 

As três diretrizes destacadas apontam a base da cultura de responsabilização escolar 

que se implanta. O foco no resultado, com as metas claramente estabelecidas que representam 

os passos para um ensino eficiente. Os resultados das provas de larga escala servem de base 

para avaliação do desempenho dos docentes, ao mesmo tempo em que os alunos, os docentes 

e a escola como um todo são avaliados por toda a sociedade através da divulgação dos 

resultados da avaliação externa. O discurso de responsabilizar para mobilizar pode ser 

entendido como um eufemismo para as intenções dessas políticas educacionais, que significa 

um maior controle do trabalho docente em relação ao que é ensinado e como é ensinado. No 

contexto dessas políticas, o trabalho do professor se assemelha ao de explicador dos 

conteúdos definidos pelos currículos e avaliações externas, que apontarão o sucesso ou não de 

suas práticas. Afinal, se como o documento afirma, as boas práticas que levam a bons 

resultados já foram identificadas não bastaria aos professores das escolas de baixo rendimento 

reproduzi-las para que os alunos obtivessem sucesso no exames?  

Nesta mesma perspectiva, de que a qualidade é representada pelos índices 

educacionais, o governo da Presidente Dilma Roussef aprova, após votação na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, o Plano Nacional da Educação (PNE), com duração prevista 
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de 10 anos (2014-2024) e apresenta como meta para melhoria da qualidade da educação 

básica o aumento nos índices da avaliação nacional: 

 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do 
ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no 

ensino médio (BRASIL, 2014, p 10). 

 

Para alcançar essas metas, os esforços para a produção de uma Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) - também uma das metas do PNE - se ampliam juntamente com 

os esforços de aprimoramento no sistema nacional de avaliação. Desde setembro de 2015 o 

governo federal abriu consulta pública no portal criado para a BNCC para que a sociedade 

pudesse dar contribuições sobre os componentes curriculares e objetivos já previamente 

estabelecidos. No campo das avaliações, no ano de 2016, o então ministro da educação 

Aloísio Mercadante cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SINAEB, 

que se vincularia ao sistema nacional já existente criando novos indicadores para 

redistribuição técnica e financeira do orçamento da União com relação aos Estados, 

Municípios e Distrito Federal. O novo sistema ampliaria a avaliação já existente aferindo 

também a formação do professor na área em que leciona, os indicadores socioeconômicos do 

entorno do colégio e a evolução dos estudantes durante a vida escolar. No entanto, após o 

golpe parlamentar sofrido pela Presidente Dilma Roussef, o novo ministro da Educação do 

governo Michel Temer, Mendonça Filho, revogou a criação desse novo sistema, mantendo a 

estrutura do SAEB.  

Os setores da sociedade que vêm apoiando essas reformas de mercantilização da 

educação brasileira estão bastante bem definidos. Fazem parte do Conselho de Governança do 

Movimento Todos Pela Educação no Brasil representantes do Instituto Gerdau, da Fundação 

Itaú Social, da Fundação Bradesco, do Grupo Banco Real, da Fundação Roberto Marinho, da 

Fundação Ayrton Senna, do Instituto Ethos, do Grupo Pão de Açúcar, do Grupo IBOPE, do 

Instituto UNIBANCO dentre outros grandes grupos empresarias do país. Grande parte destes, 

também fortemente envolvidos na criação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 

particular no Movimento pela Base Nacional Comum
12

. 

                                                
12

 “O Movimento pela Base Nacional Comum é um grupo não governamental de profissionais da educação que 

desde 2013 atua para facilitar a construção de uma Base de qualidade. O grupo promove debates, produz estudos 
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Na próxima seção detalharei como essas políticas se materializam no sistema de 

avaliação nacional, que, apesar de não avaliar as disciplinas de Ciências e Biologia possui um 

modelo de concepção bastante semelhante ao modelo utilizado no sistema de avaliação do 

estado do Rio de Janeiro.  

 

2.3 O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO BRASILEIRO 

 

 

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, tem como objetivo 

geral fazer um diagnóstico da Educação Básica brasileira e contribuir para a melhoria da sua 

qualidade e a universalização do acesso à escola, segundo o portal do Inep
13

. Como já 

mencionado anteriormente, o SAEB é composto por três avaliações em larga escala: a ANA, a 

Aneb, e a Anresc (Prova Brasil).  

 A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) consiste em uma avaliação censitária, 

ou seja, é uma avaliação direcionada a todos ou a maior parte dos alunos que compõe o 

período escolar a ser avaliado. A ANA é aplicada anualmente para alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas com o objetivo principal de avaliar os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, Alfabetização Matemática e condições de 

oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas. Antes da criação da ANA, em 2013, o 

MEC já aplicava uma avaliação para aferir o nível de alfabetização dos alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental, conhecida como “Provinha Brasil”. No entanto, a Provinha Brasil é 

aplicada pelas próprias escolas, enquanto a aplicação da ANA cabe ao Inep. A ANA foi a 

última avaliação a ser incorporado ao sistema nacional de avaliação, tendo sido implementada 

pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013
14

. 

                                                                                                                                                   
e pesquisas com gestores, professores e alunos e investiga casos de sucesso em vários países.” 

(http://movimentopelabase.org.br/o-movimento/ Acesso: jan. 2017) 

13
 http://portal.inep.gov.br/saeb. Acesso em: out. 2016. 

14http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/legislacao/2013/portaria_n_482_07062013_m

ec_inep_saeb.pdf Aceso em: out. 2016. 

  

http://movimentopelabase.org.br/o-movimento/
http://portal.inep.gov.br/saeb
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/legislacao/2013/portaria_n_482_07062013_mec_inep_saeb.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/legislacao/2013/portaria_n_482_07062013_mec_inep_saeb.pdf


42 

 

 

 

 A Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) é chamada também de SAEB e é 

direcionada a alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, 

matriculados na 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino 

Médio. Diferente do modelo da ANA, o SAEB consiste em uma avaliação amostral, ou seja, a 

avaliação é aplicada apenas para uma parcela considerada estatisticamente representativa para 

os alunos do ano em que a avaliação é aplicada a fim de que os dados possam ser 

considerados válidos para o conjunto da população. 

 A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) ou Prova Brasil, por sua vez, é 

uma avaliação censitária, como a ANA, e aplicada para alunos da 4ª série/ 5º ano e 8ª série/ 9º 

ano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, 

com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. 

Tanto o SAEB quanto a Prova Brasil são aplicados bianualmente e compõe o IDEB (a 

ser melhor explicado adiante). As provas consistiam desde que a avaliação foi implementada 

em questões de múltipla escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática com 

quatro alternativas de resposta (Figura 1). Desde 2013, os dois programas de avaliação 

contam também com a prova de Ciências, aplicada somente para a 8º série/ 9º ano do EF e 3ª 

série do Ensino Médio. 



43 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplo de Questão de Língua Portuguesa da Prova Brasil.
15 

  

Ambas as avaliações são produzidas a partir de Matrizes de Referência de Português e 

Matemática, disponíveis no portal do Inep
16

. As Matrizes de Referência são compostas de 

competências e habilidades para cada série e essas competências e habilidades são, ainda, 

subdivididas em partes menores, mais específicas, denominadas de descritores. Segundo o 

Inep, esses descritores (Figura 2) traduzem uma associação entre os conteúdos curriculares e 

as operações mentais desenvolvidas pelos alunos e, assim, são utilizados para a formulação 

dos itens das provas. As provas são aplicadas por profissionais de uma empresa contratada 

pelo Inep para que o padrão de aplicação da prova se mantenha em todo país. 

 

                                                
15  http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/prova%20brasil_matriz2.pdf Acesso em: out. 2016. 

16  http://portal.inep.gov.br/web/saeb/matrizes-de-referencia-professor Acesso em: out. 2016. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/prova%20brasil_matriz2.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/matrizes-de-referencia-professor
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Figura 2. Exemplo dos descritores de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Médio
17

. 

  

Os resultados do SAEB e da Prova Brasil são utilizados no cálculo do IDEB. O IDEB 

é calculado a partir do produto entre o desempenho e do rendimento escolar, que nesse caso é 

o inverso do tempo médio de conclusão de uma série. Assim, uma escola A cuja média 

padronizada da Prova Brasil, 4ª série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de cada série é de 2 

anos, a escola terá o IDEB igual a 5,0 multiplicado por 1/2 , ou seja, IDEB = 2,5. Já uma 

escola B com média padronizada da Prova Brasil, 4ª série, igual a 5,0 e tempo médio para 

conclusão igual a 1 ano, terá IDEB = 5,0. A meta estipulada pelo Inep é que o Brasil até 2021 

alcance a média 6,0 considerando os anos iniciais do ensino fundamental, o nível de qualidade 

educacional para, em termos de proficiência e rendimento (taxa de aprovação), alcançar a 

média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)
18

. 

                                                
17http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/menu_do_professor/prova_lingua_portuguesa/

Matriz_LP_3o_anoEM_PROF.pdf  Acesso em: out. 2016. 
 
18 Metodologia para o estabelecimento de metas do IDEB.  Disponível em 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Artigo_projecoes.pdf Acesso 
em: out. 2016. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/menu_do_professor/prova_lingua_portuguesa/Matriz_LP_3o_anoEM_PROF.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/menu_do_professor/prova_lingua_portuguesa/Matriz_LP_3o_anoEM_PROF.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Artigo_projecoes.pdf


45 

 

 

 

3. DAS POLÍTICAS ÀS PRÁTICAS CURRICULARES: A PERFORMATIVIDADE E A 

AUTONOMIA DE PROFESSORES 

 

 

Políticas que introduzem a lógica do mercado no setor público de forma geral fazem 

parte do pano de fundo da implementação das políticas curriculares e de avaliação citadas nos 

capítulos anteriores. Nesse processo, as práticas do setor privado vêm sendo reproduzidas nas 

diversas instancias do setor público – dentre as quais, se incluem as educacionais – através do 

estabelecimento de metas de produtividade, recompensas e punições como garantia para a 

eficiência e qualidade do serviço.  

Há mais de uma década o sociólogo inglês Stephen Ball (2004) já discutia que a 

emergência de um novo conjunto de relações sociais de governança mudava os papeis do 

Estado, das instituições do setor público e dos cidadãos e desses nas suas relações entre si. A 

mudança central se encontra no setor público em que o Estado provedor passa a assumir o 

papel de Estado regulador, por um lado, – regulando o mercado –, e por outro lado, 

avaliador, avaliando os resultados dessa ação. Assim, o Estado, que na concepção social 

democrata é um financiador de oportunidades, é re-situado como avalista e utilizador de 

mecanismos de avaliação e definição de metas que o permitem dirigir o setor público à 

distância. Além disso, nas instituições públicas há instauração do que Ball chama de “cultura 

da performatividade competitiva” (p. 217), significando práticas sociais, econômicas e 

políticas que combinam descentralização, metas e incentivos para produzir novos perfis 

institucionais. Nesse contexto, o cidadão deixa a posição de dependência em relação ao 

Estado para um papel de consumidor. 

Como vimos discutindo neste texto, no contexto educacional, os sistemas de ensino 

têm passado por reformas que se caracterizam pela implementação de um sistema 

meritocrático, composto pelo estabelecimento de metas a serem alcançadas, pela produção de 

ranqueamentos por meio da criação de sistemas de avaliação, como o SAEB e o SAERJ, já 

apresentados no capítulo anterior. Essas metas e ranqueamentos são associados à variação 

salarial dos profissionais da educação, recompensados com bonificações caso os objetivos 

sejam atingidos. Nesta dissertação, partilhamos do entendimento de que currículo e avaliação 

– atrelados -, têm se tornado um instrumento importante desse sistema meritocrático e dessa 
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nova cultura de performatividade, formulada por Stephen Ball. Dentro dessa lógica, currículo 

e avaliação, que vêm cada vez mais sendo produzidos por especialistas fora das escolas, 

avaliam a qualidade destas instituições, de seus alunos, professores e todos os demais 

profissionais de educação que fazem parte de uma unidade escolar, gerando resultados que 

são divulgados publicamente.  

Nesse processo, argumenta Ball (2003) existe uma “disputa
19

 pela alma do professor” 

e, na medida em que essa nova cultura é estabelecida, aumenta o controle sobre a prática 

profissional dos educadores, que ao mesmo tempo perdem autonomia sobre as decisões que 

envolvem a sua prática profissional em função do que é definido como eficiência e do sucesso 

do ensino, os quais, nessa perspectiva, estão representados pelo alcance das metas pré-

estabelecidas nos exames. Nesse capítulo, discutiremos o que entendemos como autonomia 

docente e ainda como a cultura da performatividade contribui para práticas pedagógicas cada 

vez menos centradas nesta autonomia.  

 

 

3.1 AS TECNOLOGIAS DE POLÍTICAS E A PERFORMATIVIDADE 

 

 

Ao analisar o processo de mercantilização que atravessa a educação em nível global, 

Stephen Ball (2001, p. 105) destaca três tecnologias de políticas
20

 inter-relacionadas que 

considera os elementos principais da reforma que vem transformando a educação: a forma do 

mercado, a gestão e a performatividade. Aplicadas em conjunto essas tecnologias, 

identificáveis no momento atual, em particular no brasileiro, parecem ser a alternativa 

politicamente atrativa para os interessados em um modelo de educação que funcione como o 

mercado no lugar da tradicional oferta educacional centrada em um Estado de bem-estar 

social.  Juntas, essas tecnologias alinham as organizações do setor público com os métodos, a 

cultura e o sistema ético do setor privado, criando as condições favoráveis para as diversas 

                                                
19 “No original: “This is the struggle over the teacher’s soul.” (BALL, 2003, p. 217) 

20 Para Ball (2003) as tecnologias de política envolvem a implementação calculada de técnicas que organizam 

forças e capacidades humanas em redes de poder funcionais. Elementos distintos são inter-relacionados nessas 

tecnologias como relações de hierarquia, estratégias de motivação e mecanismos de reforma. 



47 

 

 

 

formas de privatização de serviços público essenciais. Podemos dizer que essas tecnologias 

vão se incorporando ao público, definhando-o e substituindo-o gradativamente pelas 

prestações de serviços privados
21

. 

De acordo com Ball (2001), a forma do mercado constitui o novo ambiente moral 

tanto para consumidores quanto para produtores, onde as motivações pessoais se sobrepõem 

aos valores impessoais. Assim, escolas e universidades são induzidas a se organizarem em 

uma cultura do auto-interesse, na qual muitas motivações passam a gerar impulsos, relações e 

valores que intencionam acentuar o comportamento competitivo e a luta por vantagens. Para o 

autor, assistimos à criação de um novo currículo ético para as escolas e ao estabelecimento de 

uma correspondência moral entre o provimento público e empresarial, através da celebração 

da competição e da disseminação de seus valores na educação. Os efeitos do auto-interesse 

transpostos dessas organizações empresariais são marcados por um apelo ao pragmatismo, 

que pode ser visto como uma forma de adaptação aos incentivos do mercado em termos de 

ações e práticas.  

O pragmatismo e o auto interesse, assinala Ball (2001), e não mais a ética e o 

julgamento profissional, são a base dessa nova linguagem organizacional em que se exige que 

os empregados reconheçam e se responsabilizem pela relação entre a segurança do seu 

emprego e sua contribuição para o sistema, fazendo assim com que os indivíduos não sejam 

apenas participantes alheios aos objetivos do sistema, mas que também queiram o que ele 

precisa para operar satisfatoriamente. Para o autor o mercado tanto “des-socializa, quanto re-

socializa” (p. 107) ao criar novas identidades e destruir modos de sociabilidade assentados em 

outros valores, encorajando o individualismo competitivo e o instrumentalismo. Neste 

contexto, forças e práticas mercadológicas e suas formas de implementação disputam o 

conceito e o propósito da educação, ameaçando a natureza das relações sociais da 

escolarização como a relação professor/aluno, professor/pais, professor/professor e 

estudante/estudante, construídas em outras bases. 

Além da forma do mercado formulada por Stephen Ball, outra tecnologia que utiliza é 

a gestão. Esta desempenha seu papel no desgaste dos regimes ético-profissionais nas escolas e 

na sua substituição pelos regimes empresariais competitivos, trabalhando de dentro para fora 

                                                
21 Os processos de terceirização de serviços básicos como limpeza urbana, limpeza institucional e mesmo 

serviços primários como a saúde, por exemplo, por meio de OSS (Organização Social de Saúde) em municípios 

brasileiros dão mostras do vigor dessas tecnologias em diversos serviços tradicionalmente prestados pelo Estado. 
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das instituições. Ball (2003) afirma que o gestor é “o novo herói da reforma educacional” (p. 

219). Antes referido como “diretor/a” ou mesmo “direção da escola”, no modelo empresarial, 

o “gestor” passa a ser responsável por introduzir as novas atitudes e culturas que fazem os 

trabalhadores (no caso das instituições escolares, os professores) se sentirem responsáveis e 

comprometidos nesse novo regime. Nesse contexto de gerir para qualidade e excelência, os 

gestores também são incumbidos de delinear, padronizar e instrumentalizar condutas para o 

alcance das metas estabelecidas exteriormente, ao mesmo tempo em que descentralizam as 

responsabilidades, que passam a ser de todos os profissionais da instituição. Essa 

transferência de responsabilidade acompanha um novo sistema de vigilância e de 

monitoramento, atrelados com os sistemas de avaliação, a determinação de objetivos e a 

comparação de resultados. A expectativa é a de que pela responsabilização e pelo controle 

seja possível garantir eficiência e qualidade. 

A terceira e última tecnologia da reforma é chamada por Ball de performatividade. 

Como anunciado anteriormente neste texto, de acordo com Ball (2003) performatividade é 

uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação que se utiliza de julgamentos, 

comparações e exposições como meios de incentivo, controle e mudança baseados em 

recompensas e sanções (que podem ser materiais ou simbólicas). Nessa nova cultura o 

desempenho, historicamente assumidos por professores em suas escolas e salas de aula, 

assume também novos sentidos: funciona como uma medida de produtividade, resultado ou 

exposição de qualidade. Em outras palavras, a qualidade também é um sentido disputado no 

modelo educacional empresarial, pois esta qualidade, tanto quanto o valor de organização 

individual ou institucional, são pautados pela avaliação. Dessa forma, quem controla a 

avaliação assume papel de destaque nesse contexto e, por essa razão, nesse movimento de 

reforma educacional, cada vez mais presente no mundo globalizado, é intensa a disputa pelo 

controle do campo da avaliação, uma vez que é a avaliação que determinará o que conta como 

efetivo e satisfatório, além de definir quais indicadores serão considerados válidos. O 

monitoramento pelo Estado, que à primeira vista pode parecer distante, é na verdade 

facilitado, permitindo com que este modo de controle se insira profundamente nas culturas, 

práticas e subjetividades das instituições públicas e de seus trabalhadores, sem parecer fazê-

lo. O conhecimento disponibilizado pelas instituições escolares, por sua vez, se traduz e se 

transforma em resultados, níveis de desempenho e formas de qualidade. O discurso da 
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responsabilização (accountability)
22

, da melhoria da qualidade e da eficiência servem de 

prerrogativa para essa lógica e acabam por desqualificar as práticas educativas já existentes, 

uma vez que quando não atingem as novas metas estabelecidas são consideradas “más 

práticas”. 

Para Ball (2004), nesse processo de objetificação do ensino a educação passa a ser 

equivalente a forma de produção, assim como outros serviços e produções, passíveis de serem 

padronizadas, calculadas, qualificadas e comparadas. A interatividade das relações humanas 

envolvidas no ensino e na aprendizagem perde espaço e a prática é re-elaborada e reduzida a 

seguir regras produzidas externamente e ao alcance de metas. Assim, aos poucos se produz a 

possibilidade da mão de obra e de culturas institucionais especializadas serem substituídas por 

culturas e sistemas de gestão genéricos que visam apenas o desempenho, a qualidade e a 

eficácia. 

 Ball (2003) destaca três implicações principais dentre as de várias ordens nas relações 

interpessoais e funcionais, tanto nas escolas quanto nas universidades, que o uso dessas 

tecnologias ocasiona para os trabalhadores como o aumento das pressões e do estresse 

emocional, o aumento e a intensificação do trabalho e a alteração das relações sociais no 

ambiente de trabalho. Assim, Ball defende que essas tecnologias além de alterar 

significativamente a cultura escolar e a forma como as escolas concebem o ensino e a 

aprendizagem, elas alteram profundamente as subjetividades dos professores, pois interferem 

de forma significativa em várias dimensões do trabalho docente. Os professores que estão 

sujeitos também a julgamentos, medidas, comparações e metas para a produção de dados que 

são coletados e publicados, trabalham em um ambiente que parece estar sendo avaliado 

constantemente de formas variadas e por critérios que muitas vezes não estão claros. O 

propósito do trabalho e das ações do professor fica cada vez mais incerto, uma vez que torna-

se mais difícil definir se devem ensinar algo porque acreditam valer a pena ou porque sabem 

que será medido, comparado e utilizado para criação de indicadores. 

Alguns estudos brasileiros vêm relacionando as políticas educacionais produzidas no Brasil 

à cultura da performatividade, diversos deles inspirados no trabalho de Ball, como as 

publicações de Antonio Flávio Moreira (2009; 2012), Alice Casimiro Lopes e Silvia Brana 

López (2010), Alvaro Moreira Hypolito e Andressa Aita Ivo (2013) dentre outros.  

                                                
22

 Discutido na página 33 desta dissertação. 
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Moreira (2009) se apoia em Ball (2011) para sustentar que é possível aceitar uma 

convergência de políticas educacionais sendo promovidas em vários países, mesmo que esses 

países possuam histórias e tradições diversas. Porém, o autor alerta que não se trata de uma 

convergência simples, ou seja, não se trata da reprodução idêntica das políticas, mas sim uma 

convergência de princípios, tecnologias e mecanismos operacionais. Como exemplo, Moreira 

(2012) sugere que o destaque dado às expectativas de aprendizagem nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 1998 e no Projeto de Resolução proposto para 

regulá-las pode ser associado à cultura da performatividade. As expectativas de 

aprendizagem, segundo o autor, parecem constituir, naquele momento, uma possibilidade 

concebida pelo governo para o controle do sistema educacional. Para o autor, a ênfase no 

controle e no desempenho como medida de produtividade, característica da cultura da 

performatividade, não contribui para fomentar práticas pedagógicas centradas na autonomia 

do professor. Moreira defende assim, que revigorar profissionalismo docente seja talvez uma 

alternativa a ser tomada na contramão dessa cultura. 

Lopes e Lopéz (2010) afirmam que exames de larga escala que visam avaliar competências 

e habilidades como o ENEM se inserem no conjunto de ações que constituem a cultura da 

performatividade nas políticas curriculares. Segundo as autoras, essa perspectiva de avaliação, 

através de habilidades e competências, limita o conhecimento ao saber-fazer, esvaziando sua 

dimensão cognitiva. O conhecimento que passa a ser considerado positivo é apenas aquele 

que se expressa em um saber-fazer passível de ser trocado por vantagens sociais. Sob as 

perspectivas da performatividade e da responsabilização, o conhecimento passa a ser encarado 

socialmente como expressão do resultado dos exames e a educação, por sua vez, tende a ser 

padronizada, calculada, qualificada e comparada para que se atinja o objetivo principal, que é 

o resultado traduzido numericamente. As autoras reforçam a ideia defendida por Moreira 

(2009) e Ball (2011), ao salientarem que a implementação dessa nova cultura de forma global 

não é imposta verticalmente a nós, como uma dimensão externa ao sujeito, mas sim através de 

rede de poderes que constituímos. Dessa forma, a consolidação dessa cultura conta com a 

participação de múltiplos sujeitos capazes de construir comunidades epistêmicas globais e 

locais em defesa das avaliações com foco nos resultados e de sua associação a uma educação 

de qualidade.  

Assim como Lopes e Lopez, Hypolito e Ivo (2010) reforçam a afirmação de que os 

sistemas de avaliações brasileiros como o ENEM, o SAEB, a Prova Brasil e também o IDEB 
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seguem a lógica da cultura da performatividade. Para os autores, a regulação externa através 

de avaliação e da produção de índices, que vem assumindo papel central nas políticas 

educacionais em diversos estados e municípios do país, induz práticas pedagógicas, modelos 

de gestão e de currículo, servindo como um guia orientador para alcançar uma melhoria na 

qualidade da educação. Neste contexto, os professores são os principais responsabilizados 

pelos desempenhos de seus alunos, enquanto os gestores são eximidos da responsabilidade. 

Os autores defendem também que essas avaliações propõem uma aprendizagem que ignora o 

contexto escolar, as diferenças e as individualidades dos alunos uma vez que só é considerado 

válido aquilo que pode ser mensurado, ignorando grande parte do processo de ensino-

aprendizagem.  

As reflexões desta seção problematizam a cultura de performatividade e da perspectiva de 

responsabilização colocando no centro da discussão a profissão docente e os processos que 

ameaçam a autonomia do professor, aspecto que será discutido a seguir.  

 

 

3.2 OS SENTIDOS DE AUTONOMIA DOCENTE 

 

 

A etimologia da palavra autonomia é derivada das palavras gregas “Autós”, que 

significa “próprio, si mesmo”, e “Nomos”, que pode ser traduzida por “normas ou regras”. 

Assim, entende-se que a palavra autonomia, em sua origem, significa a capacidade de reger-se 

pelas próprias normas e regras
23

. Ao tratarmos da autonomia docente devemos, no entanto, 

entender que a profissão docente está inserida em um contexto social que demanda 

determinadas funções e que essa profissão é exercida levando em consideração diversas 

regulamentações, assim como ocorre com profissionais de outras áreas de formação. Assim 

sendo, não existe uma autonomia docente plena como a origem etimológica da palavra 

autonomia propõe, pois a docência como atividade profissional nunca foi ou será uma prática 

totalmente livre de expectativas seja pelo Estado, pela sociedade, pelos pais ou pelos próprios 

alunos.  

                                                
23

 https://houaiss.uol.com.br/ Acesso em jan. 2017. 

https://houaiss.uol.com.br/
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Os diversos apontamentos envolvendo políticas curriculares trazidos nos capítulos 

anteriores explicitam que a mercantilização que atravessa os serviços públicos, aliadas à 

cultura da performatividade, bem como as chamadas políticas de responsabilização, compõem 

o contexto no qual o professor desenvolve hoje o seu trabalho. Nesta linha reflexiva pode-se 

afirmar que a cultura da performatividade e os apelos para a responsabilização, de diversas 

formas e em diversas esferas, cerceiam as possibilidades de autonomia dos educadores. Essa 

nova cultura, que se expande nos sistemas educacionais pelo Brasil, produz a tese de que o 

principal responsável pelo baixo desempenho dos alunos nas avaliações e, por conseguinte, da 

baixa qualidade da educação, é o professor.  E ainda que, para se solucionar o problema da 

qualidade é necessário fiscalizar, corrigir e padronizar o trabalho docente para que se 

alcancem os resultados desejados. São com esses elementos e levando em consideração esse 

contexto que nos mobilizamos para abordar a autonomia docente. Compreendemos que a 

autonomia dos professores vem sendo disputada em diversos níveis da sociedade: nas 

políticas de governo, nas instâncias governamentais como secretarias de educação, nos 

movimentos sociais, na escola e até mesmo dentro das salas de aula, e ainda circulando em 

mídias televisivas e redes sociais. 

Assim como Selles e Andrade (2016) e Selles (2015), compartilhamos do entendimento 

de que a definição de autonomia docente não é única ou definitiva, uma vez que se pressupõe 

que a autonomia pode assumir diferentes significados dependendo do que se entende da 

profissão docente. Esse conceito é constituído por sentidos de liberdade, criatividade, autoria, 

escolhas realizadas conscientemente ante aos elementos que a regulam, tanto os que se 

originam das exigências da profissão docente quanto pelas histórias de vida dos próprios 

docentes. Nesse sentido, para Selles e Andrade (2016) a autonomia flutua entre o desejável e 

o possível, nas atividades livres e contingências próprias do trabalho docente e, dessa forma, 

reduzir o sentido de autonomia ao nível do controle é desconsiderar o que sabem e o que 

fazem os professores e atrofiar o sentido da profissão docente.  

No mesmo sentido José Contreras (2012) vincula o significado de autonomia docente 

aos modos de entender a profissionalidade dos professores. Assim, o autor defende que a 

autonomia docente pode assumir diferentes concepções e não uma concepção definitiva já que 

a forma de entender esse conceito dependerá da maneira que se encara o papel do professor na 

nossa sociedade. Assim, para Contreras a autonomia, no contexto da prática de ensino, deve 

ser um processo de construção permanente no qual se conjugam diversos elementos da 
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profissão docente como a ética profissional, a obrigação moral, o compromisso com a 

comunidade e a competência profissional e, portanto, a autonomia pode ser descrita e 

justificada, mas não reduzida a uma definição autoexplicativa. 

Seguindo esta linha de raciocínio, não buscaremos nesse trabalho, por um lado, 

conceituar a autonomia de professores, pois acreditamos que a delimitação do conceito pode 

enfraquecer o seu potencial para análise das diversas dimensões que envolvem o trabalho 

docente. Por outro ladro, entendê-lo como um processo tanto de construção na profissão 

docente quanto de disputa e que ocorre em todas as esferas em que se pensa, planeja, decide e 

age sobre as questões sociais, políticas e profissionais que envolvem a educação e o trabalho 

do professor mantém. Por essa razão, no lugar de conceituarmos autonomia docente esta será 

utilizada como chave de leitura para entender como os dispositivos da cultura da 

performatividade, especificamente o currículo e a avaliação, agem tensionando o controle que 

os professores possuem sobre as decisões que envolvem o seu próprio trabalho.  

  

 

3.3 MODULAÇÕES E REGULAÇÕES DA AUTONOMIA DOCENTE 

 

 

A implementação da cultura da performatividade vem causando um significativo 

aumento da utilização de instrumentos de avaliação dos alunos e do trabalho dos docentes 

juntamente com um aumento cada vez maior da carga de trabalho do professor. Este aumento, 

se deve muitas vezes à obrigatoriedade de utilização e correção de testes produzidos 

externamente, e também devido à demanda cada vez maior para que o professor informe e 

preste contas sobre o seu trabalho e sobre o desempenho de seus alunos. Além disso, ao 

mesmo tempo são produzidas cada vez mais políticas curriculares, resoluções e materiais 

pedagógicos que procuram prescrever conteúdos e as práticas que devem ser seguidas pelos 

docentes para que os alunos alcancem as metas estabelecidas. Nesse contexto, surgem 

questionamentos relativos ao grau de autonomia que esses profissionais mantêm para 

planejar, pensar e repensar as suas práticas, condição essencial para quem tem como um dos 

principais objetivos de seu trabalho fomentar o pensamento crítico em seus alunos, para que 

sejam autônomos em suas decisões e que ajam criticamente na sociedade em que vivem.   
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Contreras (2012) defende que a racionalização do ensino vem interferindo no grau de 

autonomia de professores através de aumento do controle da profissão docente, que se 

assemelha cada vez mais ao controle sobre outras profissões. Ao debater a teoria da 

proletarização de professores o autor sugere que o trabalho docente passa pelo mesmo 

processo de racionalização pelo qual passaram profissionais de outras áreas. Originada no 

início do século XX por Frederick Taylor, a lógica racionalizadora, que também ficou 

conhecida como o método de organização científica do trabalho, deriva da ideia de que para 

garantir o controle do processo produtivo era necessário subdividi-lo em processos cada vez 

mais simples, de modo que os operários se tornassem responsáveis por aspectos cada vez 

mais reduzidos da cadeia produtiva. Nesse processo, esses operários perdiam, portanto, a 

perspectiva de conjunto, bem como as habilidades antes necessárias para realização de seu 

trabalho, uma vez que a eles só se destinavam o desempenho de tarefas isoladas, não 

permitindo a compreensão do significado do processo e de decisão sobre qualquer fase da 

produção. Assim esses trabalhos passaram a depender do controle de gestão administrativa da 

empresa e do conhecimento científico, e os trabalhadores daqueles que detêm o 

conhecimento. Para o autor, os conceitos-chave que explicam esse fenômeno são: (i) a 

separação entre concepção e execução, onde o trabalhador passa ser apenas um executor das 

tarefas sobre as quais não decide; (ii) a desqualificação, como perda dos conhecimentos e 

habilidades para planejar, compreender e agir e (iii) a perda do controle do seu próprio 

trabalho, perdendo a capacidade de resistência. 

Para Contreras, o currículo passou a conceber também uma espécie de processo de 

produção, organizado dessa mesma maneira, em processos cada vez mais reduzidos e 

simplificados, os objetivos, que corresponderiam a uma descrição das atividades da vida 

adulta. As escolas começaram, então, a introduzir critérios de sequência e hierarquia. Deste 

modo, a progressiva racionalização do ensino foi favorecendo um maior controle sobre o 

trabalho docente e tornando os professores dependentes de decisões que agora passaram a ser 

tomadas por especialistas. Assim, com o que Apple (1987) chama de a tecnologização do 

ensino – a separação entre as fases de concepção e execução – a função dos docentes foi 

sendo reduzida à mera aplicação das propostas curriculares. A teoria da proletarização, no 

entanto, afirma o autor, não entende esse processo como totalizante e implacável. Mesmo que 

todo esse contexto crie um maior controle dos processos educativos na escola, ela seria 
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considerada ainda um ambiente em que os professores possuem relativa autonomia, criando 

ações de resistência à imposição racionalizadora.  

Essa maior intensificação do controle sobre o trabalho do professor opera de diversas 

formas na nossa sociedade. O autor canadense Claude Lessard (2006) ao analisar as formas de 

regulação da autonomia docente, utilizando como exemplo a província do Quebec e o resto do 

Canadá, estabeleceu três principais dimensões de regulação da educação e do trabalho do 

professor: (i) a regulação burocrática estatal, preocupada com os resultados e a eficiência; (ii) 

a da profissão, interiorizada pelos próprios professores (iii) e uma regulação do mercado, que 

dá mais poder ao setor privado e à concorrência entre os estabelecimentos de ensino. Segundo 

o autor, as políticas educacionais operacionalizadas a partir de indicadores quantitativos e de 

um acompanhamento rigoroso dos alunos, professores, das escolas, como é caso do PISA 

(Programme for International Student Assessment) e outras de avaliações de larga escala, 

contribuem para a racionalização do trabalho docente ao identificar e generalizar as práticas 

que são consideradas eficientes, ou seja, que produziram bons desempenhos nos testes de 

aprendizagem.  

Para Lessard, essas políticas se baseiam numa relação de desconfiança entre a 

sociedade e a competência dos professores, desconfiança que leva à necessidade do 

acompanhamento rigoroso do trabalho docente. O trabalho do professor é questionado e suas 

práticas categorizadas em boas práticas - aquelas que permitem o alcance das metas - e más 

práticas – que não levam os alunos a atingirem as metas previamente estabelecidas. Na 

dimensão do mercado, as escolas e, neste sentido, a eficiência do ensino, são ranqueadas entre 

as boas e más escolas através do seu desempenho nos exames externos, para satisfazer o 

cliente, ou seja, aqueles que buscam as melhores escolas, os melhores produtos escolares. Ao 

mesmo tempo, na dimensão da profissão, os próprios valores e normas da profissão 

interiorizadas; a ética que envolve o trabalho nas relações humanas; a formação e a 

socialização profissional; o ajuste mútuo e a colegialidade são também reguladores da ação 

dos docentes. Afinal, o professor ao mesmo tempo em que se preocupa com a formação do 

aluno, com o seu bem-estar nas relações sociais, com a família e com amigos, também tem 

como preocupação que esse aluno alcance as aspirações acadêmicas e tenham sucesso nos 

exames.  

No contexto da cultura da performatividade, o sucesso ou fracasso do aluno e do 

professor são compreendidos através dos resultados obtidos nos exames que são 
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representados por números ou medidas de desempenho utilizadas na criação de rankings de 

qualidade escolar. Para Thomas Popkewitz (2013) essas avaliações se utilizam da 

objetividade e aparente neutralidade dos números para a criação de um espaço de equivalência 

através do qual se pode julgar, avaliar e ordenar práticas que terminam por fabricar tipos 

específicos de indivíduos, como o bom e o mau professor. No entanto, na tentativa de criar 

uniformidade e padronização em um campo diverso, como o campo educacional, a tradução 

dos números obtidos nos resultados dos exames em qualidade escolar não incluem aspectos 

importantes para a compreensão desse campo, como as subjetividades que estão envolvidas 

no processo de ensino-aprendizagem. Os números acabam por criar, ou como prefere 

Popkewitz, fabricar os professores eficientes, quais são as práticas eficientes, quais são os 

bons alunos e, ainda, como esses atores deveriam ser. Dessa maneira, os procedimentos de 

classificação e ordenamento também fabricam atores ideais para o processo educativo, com 

práticas idealizadas. 

Observa-se, neste contexto, um aumento das formas de regulação sobre os professores 

e suas práticas que não podem, no entanto, serem vistas como totalizadores. Ao mesmo tempo 

em que se criam variadas formas de controle do trabalho dos professores, estes se reinventam 

e, conscientemente ou não, criam e utilizam-se de formas de resistências a essa cultura. Selles 

e Andrade (2016) defendem que esse ambiente de regulação do professor está associado a 

uma subalternização da profissão docente. Segundo os autores, diferentes estratégias de 

regulação disputam a autonomia docente de diversas formas. As estratégias de regulação 

incluiriam: (i) o Estado, a burocracia estatal e as políticas públicas educacionais; (ii) o 

mercado, a lógica mercantil e privatista em educação e  também a indústria cultural, 

especialmente o setor de produção didático-pedagógica; (iii) a pesquisa acadêmica que, 

quando prescritiva, toma a educação, a escola e a profissão docente não pelo que efetivamente 

são, mas pelo que lhes falta ou pelo que deveriam ser; (iv) o movimento social dos 

professores e as iniciativas de organização e de mobilização sindical, numa perspectiva ético-

profissional; (v) o currículo e a própria estrutura disciplinar do trabalho docente, envolvendo 

demandas internas e externas de gestão.  

Em contrapartida, Selles e Andrade (2016) afirmam que essas estratégias de regulação 

não disputam sozinhas a autonomia de professores, mas sim estariam em constante tensão e 

conflito com práticas de resistência. A essas práticas que ampliam taticamente a resistência e 

a negociação da autonomia docente no exercício cotidiano da profissão os autores denominam 
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de “referências táticas de modulação’. Disputando aberturas para autonomia estariam então, 

segundo os autores: a história de vida, na perspectiva adotada por Goodson (2006); os laços 

profissionais cotidianamente construídos nos ambientes e coletivos profissionais; e os pactos 

consubstanciados em projetos de gestão da unidade escolar por conquista eletiva.  

A categorização entre referências estratégicas de regulação e referências táticas de 

modulação produzida por esses autores serviu de instrumento importante para a construção da 

análise dos documentos relativos ao currículo e ao sistema de avaliação do Rio Janeiro. Na 

seção seguinte a metodologia e a construção dessa análise são apresentadas. 
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UNIDADE 2 

 

4.  FONTES DOCUMENTAIS DA PESQUISA 

 

 

Nessa etapa do estudo é apresentado o caminho metodológico da pesquisa no esforço de 

responder as questões sobre a regulação da autonomia de professores a partir da 

contextualização apresentada na unidade anterior. Aborda-se então a justificativa para a 

escolha das fontes documentais que foram utilizadas para a produção de dados da pesquisa, 

bem como os procedimentos de análise para a interpretação dos dados. 

O caminho percorrido até a delimitação das fontes dessa pesquisa foi longo e de muitas 

idas e vindas. Após a qualificação foi tomada a decisão de analisar os documentos referentes a 

políticas de currículo e avaliação e, em um primeiro momento, foi feito um esforço de busca 

das propostas curriculares e das políticas de avaliação de todo os estados do Sudeste brasileiro 

a fim de fazer uma análise mais abrangente. No entanto, apenas o Rio de Janeiro apresentava 

avaliações bimestrais de Ciências e Biologia. Os outros Estados possuíam apenas avaliações 

constantes de Português e Matemática enquanto as avaliações de Ciências ocorriam a cada 

dois anos ou em anos alternados. Por sua vez, a opção de analisar apenas os documentos 

relativos às disciplinas de Ciências e Biologia foi tomada para que fosse possível examinar de 

forma precisa o conteúdo das competências e habilidades existentes nesses documentos, por 

serem específicas da área de Ciências e Biologia. 

Assim, optou-se por utilizar os documentos principais referentes ao currículo e ao sistema 

de avaliação da rede estadual do Rio de Janeiro, o Currículo Mínimo e as Matrizes de 

Referência do Saerjinho. Dentre eles, serão analisados o Currículo Mínimo e as Matrizes de 

Referência de Ciências e Biologia do 9º ano e também das três séries do Ensino Médio 

regular, que são as séries avaliadas pelo sistema de avaliação externa do Rio de Janeiro em 

que lecionam os professores de Ciências e Biologia. 

A partir da leitura desses documentos foram estabelecidas categorias para analisar em que 

medidas esses materiais regulariam a autonomia dos professores no cotidiano escolar. 

Primeiramente foi realizada uma análise dos textos de apresentação e dos aspectos relativos à 

produção desses documentos, como o propósito por eles anunciado, a formação da equipe de 

elaboração. Posteriormente, uma análise documental do currículo e da Matriz de Referência 



59 

 

 

 

foi realizada. Os conteúdos desses dois documentos foram reorganizados em quadros, 

permitindo uma melhor disposição das informações apresentadas nos dois documentos. 

Assim, após essa reorganização das informações esses quadros foram examinados não só em 

relação ao conteúdo das informações que o currículo e a Matriz de Referência apresentam, 

mas também em relação à disposição estrutural dessas informações. Essas análises buscaram 

identificar e, posteriormente, fazer inferências, sobre as possíveis aberturas e os cerceamentos 

à autonomia docente que esses documentos apresentam.  

Assim, após a primeira análise desse material foi possível estabelecer, em diálogo com a 

literatura já exposta, as seguintes categorias para compreender os mecanismos de regulação da 

autonomia de professores de Ciências e Biologia na rede estadual do Rio de Janeiro: (i) 

subalternização da docência; (ii) responsabilização e precarização da profissão docente; e (iii) 

controle pedagógico.  

Nas seções seguintes, antes das análises dessas categorias, serão apresentados os 

documentos utilizados na pesquisa no âmbito do contexto em que foram produzidos. 

 

 

4.1 O CONTEXTO DA PESQUISA: AVALIAÇÃO E CURRÍCULO NA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

O sistema de avaliação em vigor no estado do Rio de Janeiro desde 2002 é o Sistema 

de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ). No entanto, o primeiro sistema de 

avaliação do estado surgiu nos anos 2000 quando o então governador Anthony Garotinho 

criou o Programa Nova Escola. Operacionalizado em um primeiro momento pela Fundação 

Cesgranrio, o Programa Nova Escola foi inicialmente aplicado para turmas da 3ª e 6ª séries do 

ensino fundamental no seu primeiro ano de implantação e foi se alterando ao longo do tempo, 

se alinhando às políticas de avaliação nacional, o SAEB, de modo que os desempenhos 

obtidos nas avaliações estaduais pudessem ser comparados aos da avaliação nacional. Em 

2004, no governo de sua sucessora, Rosinha Garotinho, a gestão do sistema de avaliação do 

Estado do Rio de Janeiro passou a ser responsabilidade do Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação – Caed, da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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O Governo Sérgio Cabral manteve o Caed como gestor do sistema de avaliação, mas 

no ano de 2008 criou um novo sistema, o SAERJ. O SAERJ foi inicialmente aplicado apenas 

para as disciplinas de Português e Matemática. Ampliado para outras disciplinas, o SAERJ é 

atualmente aplicado nas turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, além do 3º ano do 

Ensino Médio. O SAERJ é composto pelo Saerjinho e pela prova do SAERJ. Segundo a 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), o Saerjinho é uma avaliação 

bimestral que serve como diagnóstico para que a secretaria e os professores elaborem medidas 

para melhorar o processo de ensino. O portal da secretaria de educação ao apresentar o 

Saerjinho destaca sua importância para o alcance das metas estabelecidas: 

 

Com o Saerjinho, os professores da rede saberão com mais rapidez como 

anda o aprendizado de seus alunos e em que áreas eles têm mais 
dificuldades, de modo a poder prepará-los melhor. Além disso, a prova será 

útil para que os educadores possam elaborar estratégias pedagógicas para 

melhor alcançar as metas da escola no final do ano.
24

 

 

 Ambas as provas são compostas por questões de múltipla escolha, com imagens e 

fragmentos de texto (Figura 3).  A prova do SAERJ é aplicada apenas no último bimestre do 

ano, e também é produzida fora das unidades escolares, pelo Caed. A prova do SAERJ 

abrange apenas as disciplinas de Português e Matemática, diferente da avaliação bimestral, o 

Saerjinho, que engloba também Ciências, Física, Química e Biologia. 

As provas possuem uma Matriz de Referência própria para o desenvolvimento de 

questões e que segundo o documento intitulado “Orientações Pedagógicas – Saerjinho”
25

, 

disponível no portal da SEEDUC: 

 

O SAERJINHO não foi concebido para verificar o cumprimento do 

Currículo Mínimo pelo professor, mas está alinhado a este em muitas 
habilidades [...] Apesar de ambos conterem listagem de habilidades que 

devem ser desenvolvidas pelos alunos, Currículo Mínimo e Matriz de 

Referência do Saerjinho diferem em seus objetivos. (Orientações 
Pedagógicas – Saerjinho, 2011. p 7-9). 

 

                                                
24  http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535 Acesso em: jul. 2016 

25  Disponível em http://download.rj.gov.br/documentos/10112/451413/DLFE-

35010.pdf/OrientacoesPedagogicasSAERJINHO.pdf. Acesso em: jul. 2016. 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/451413/DLFE-35010.pdf/OrientacoesPedagogicasSAERJINHO.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/451413/DLFE-35010.pdf/OrientacoesPedagogicasSAERJINHO.pdf
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O Currículo Mínimo (Anexo A), citado no fragmento acima, é o currículo oficial da 

rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. Criado em 2011, o currículo é composto de uma 

série de competências, habilidades e conteúdos básicos que “não podem faltar no processo de 

ensino-aprendizagem” (p. 2) dos alunos da educação básica. É importante destacar o lugar que 

o Currículo Mínimo ocupa na rede estadual ao analisarmos o seu sistema de avaliação, 

principalmente devido ao contexto em que esse currículo surgiu. Thiago Nascimento (2011) 

sugere que a criação do Currículo Mínimo no ano de 2011 está diretamente relacionada às 

baixas notas retiradas pelo Estado do Rio de Janeiro nos exames nacionais do ano anterior. 

Menos de um ano após a divulgação das notas, que posicionaram o Estado do Rio de Janeiro 

abaixo da média estipulada para o ensino médio, o comando da Secretaria de Educação foi 

mudado e o economista Wilson Risolia foi nomeado Secretário da Educação. Risolia entra 

com a incumbência de melhorar o desempenho das escolas estaduais e elevar a posição do Rio 

de Janeiro no cenário nacional.  

Diante deste quadro, uma série de medidas foi tomada pela Secretaria de Educação a 

fim de aferir e aumentar o desempenho das escolas estaduais nos exames nacionais e 

estaduais. Além da criação do Currículo Mínino, o SAERJ foi fortalecido através da 

articulação deste com outras políticas de responsabilização dos profissionais da educação. Ao 

mesmo tempo em que se cria o Currículo Mínimo, cria-se também o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ).  As notas provenientes 

do SAERJ passaram a servir para compor um índice educacional estadual em paralelo aos 

índices nacionais já existentes. A concepção de educação de qualidade para a SEEDUC se 

mostra estreitamente atrelada aos bons desempenhos nos exames. O IDERJ é calculado a 

partir do produto de dois outros indicadores, o Indicador de Desempenho (ID) e o Indicador 

de Fluxo (IF). O Indicador de Desempenho é originado a partir das notas obtidas no SAERJ 

enquanto o Indicador de Fluxo é calculado através das taxas de aprovação divulgadas pelo 

Inep (Figura 4). Quanto maior a taxa de aprovação, maior o Indicador de Fluxo no nível de 

ensino avaliado. No Portal da SEEDUC, a página destinada ao Planejamento Estratégico 

disponibiliza algumas cartilhas (Anexo B) e informativos (Anexos C) que detalham as 

estratégias para se alcançar a metas propostas (Figura 4 e 5).   



62 

 

 

 

 

Figura 3. Exemplo de questão da Prova de Biologia do SAERJ. Ano de 2012
26 

Assim, através do IDERJ, a Secretaria de Educação pretende acompanhar a melhoria 

do desempenho nos exames estaduais para, então, atingir a metas nacionais estabelecidas. No 

entanto, a SEEDUC foi além das propostas curriculares, avaliações e índices padronizados. 

Para garantir o cumprimento dessas metas a SEEDUC criou, no mesmo ano, o Programa de 

Bonificação por Resultados. O programa visa “recompensar” os servidores que atingirem as 

metas e cumprirem o que a SEEDUC acredita ser importante para a melhoria da educação no 

Estado. Segundo a cartilha de bonificação
27

 esse programa tem como objetivos: aumentar o 

grau de comprometimento dos servidores com o processo de ensino e aprendizagem; 

recompensar os servidores pelos resultados; estimular a parceria e o trabalho em equipe dos 

servidores a partir da busca do alcance de melhores resultados (foco em resultados); contribuir 

                                                
26

 Disponível em http://bionarede.com.br/wp-content/uploads/2015/09/Prova-gabarito-2%C2%BA-ano.pdf. 

Acesso: jun. 2016 

27
 Disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/553225/DLFE-

37307.pdf/Informativo_AcompanhamentodeResultados.pdf. Acesso em: jun.2016. 

http://bionarede.com.br/wp-content/uploads/2015/09/Prova-gabarito-2%C2%BA-ano.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/553225/DLFE-37307.pdf/Informativo_AcompanhamentodeResultados.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/553225/DLFE-37307.pdf/Informativo_AcompanhamentodeResultados.pdf
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para uma maior profissionalização quando o bom desempenho é medido, reconhecido e 

recompensado; e estimular a produtividade. Os servidores que atingirem as metas 

estabelecidas podem receber até três vezes o valor do seu vencimento como bonificação no 

ano seguinte. Para atingir as metas, estabelece-se como condição que os professores precisam 

cumprir o Currículo Mínimo, ter, pelo menos, 70% de frequência presencial no período de 

avaliação, que corresponde ao ano letivo, e ter uma participação em todas as avaliações 

internas e externas com um mínimo de: 80% de alunos e provas válidas (com cabeçalho 

preenchido e sem rasuras que a inutilizem) para cada turma ou 85% para a totalidade da 

Unidade Escolar no turno diurno; e 70% de alunos e provas válidas (com cabeçalho 

preenchido e sem rasuras que a inutilizem) para cada turma ou 80% para a totalidade da 

Unidade Escolar no turno noturno. 

Por fim, a SEEDUC implementou também o sistema de Gestão Integrada da Escola 

(GIDE). A cartilha informativa sobre o sistema GIDE afirma que as escolas vêm mostrando, 

ao longo do tempo, a sua preocupação com a formação da cidadania e com a responsabilidade 

social, mas, no entanto, há lacunas na mensuração de sua eficiência nestes objetivos. Assim, o 

GIDE é “um sistema de gestão que contempla os aspectos estratégicos, políticos e gerenciais 

inerentes à área educacional com foco em resultados”
28

. O sistema GIDE deve receber 

informações dos gestores das unidades escolares sobre dados diversos, através de um portal 

online. Essas informações são bem abrangentes, compreendendo desde o desempenho nas 

avaliações externas à presença dos pais ou responsáveis em reuniões de resultados de alunos 

(Figura 6). Assim, a partir dos dados obtidos o sistema GIDE propõe planos de ação para 

corrigir os desvios nas metas e atingir os resultados.  

A partir desta contextualização, o Currículo Mínimo e a Matriz de Referência de 

Ciências e Biologia serão apresentados nas próximas seções deste capítulo. 

 

                                                
28

 Disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/553225/DLFE-

37307.pdf/Informativo_AcompanhamentodeResultados.pdf  Acesso em: jun. 2016. 

 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/553225/DLFE-37307.pdf/Informativo_AcompanhamentodeResultados.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/553225/DLFE-37307.pdf/Informativo_AcompanhamentodeResultados.pdf
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Figura 4. Página retirar do Informativo "Acompanhamento de Resultados" detalhando os 

cálculos do IDERJ. 
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Figura 5. Página retirada do informativo "Acompanhamento de Resultados", mostra as 

estratégias para se alcançar melhores desempenhos. 
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Figura 6. Todas as informações pedidas pelo GIDE a unidade escolar. Em vermelho as que 

precisam de correção para a melhoria no desempenho. 
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4.2 O CURRÍCULO MÍNIMO 

 

 

Antes do ano de 2011, o Estado do Rio de Janeiro possuía apenas orientações 

curriculares sobre os conteúdos a serem ensinados em sala de aula e não possuía um currículo 

oficial para sua rede de ensino. As orientações curriculares continuam sendo utilizadas até o 

fim do primeiro segmento do Ensino Fundamental, no entanto, para o segundo segmento do 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio Regular, para Ensino de Jovens e Adultos e para curso 

Normal foi criado o Currículo Mínimo. Publicado pela SEEDUC em 2011, o Currículo 

Mínimo atende a toda rede de ensino estadual do Rio de Janeiro e é constituído de uma série 

de competências, habilidades e conteúdos básicos que, segundo a SEEDUC, não podem faltar 

no ensino dos alunos da educação básica.  Segundo o próprio documento do Currículo 

Mínimo, ele foi criado com o propósito de orientar os professores das escolas estaduais, como 

destaca o trecho introdutório de apresentação, que diz que ele tem por finalidade: 

 

Orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no 

processo de ensino aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre. Com isso, pode-se garantir uma essência básica comum a todos e 

que esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não 

apenas nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

Nacionais, mas também nas matrizes de referência dos principais exames 

nacionais e estaduais. (RIO DE JANEIRO, 2012a, p. 03). 

 

Neste trecho, o Currículo destaca a sua preocupação não apenas com “os conteúdos 

que não podem faltar”, mas também em estar alinhado com os principais exames externos de 

larga escala aplicados no país. Como já mencionado anteriormente, o contexto de criação do 

Currículo Mínimo é o de uma crise na SEEDUC, devido às baixas notas tiradas nos exames 

nacionais do ano de 2010. O Currículo Mínimo parece surgir então como uma das soluções 

apresentadas pela SEEDUC ao baixo desempenho nas avaliações e consequente má colocação 

no ranking nacional. Em seu primeiro ano o Currículo foi publicado apenas para as disciplinas 

de Língua Portuguesa / Literatura, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 

Nos anos seguintes foi estendido a todas as outras disciplinas ministradas da rede (Ciências, 

Biologia, Arte, Educação Física, Física, Língua Estrangeira e Química). 
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O Currículo Mínimo de Ciências e Biologia se baseou nos principais documentos 

curriculares de orientação do MEC como a LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), nas Matrizes de Referência das principais 

avaliações brasileiras, como ENEM, e internacionais, como a do PISA, além do Guia de 

Livros Didáticos do Plano Nacional do Livro Didático de 2012. A estrutura do Currículo 

Mínimo é constituída por competências e habilidades dispostas em uma lista separadas por 

bimestre. Cada bimestre possui um Foco, que é detalhado em habilidades e competências 

(Figura 7).  
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Figura 7. Competências e Habilidade do 1º Ano do Ensino Médio do Currículo Mínimo 
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Apenas no Ensino Fundamental os Focos são integrados por meio de um Tema, que, no 

caso do Currículo Mínimo de Ciências, para todos os Anos do Ensino Fundamental é a 

“Pesquisa Científica” (Figura 8). 

 

Figura 8. Currículo Mínimo de Ciências do 9º Ano do Ensino Fundamental 
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 A seguir, será apresentada como são estruturados os documentos das Matrizes de 

Referência da avaliação do Saerjinho. 

 

 

4.3 MATRIZ DE REFERÊNCIA DO SAERJINHO 

 

 

As Matrizes de Referência (Anexo F) para a Avaliação Diagnóstica do Saerjinho são 

os documentos principais que servem como modelo para elaboração da prova do Saerjinho, 

aplicada nos três primeiros bimestres do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e nos três anos do 

Ensino Médio da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. Esse documento foi elaborado 

pela primeira vez no ano de 2011 e, posteriormente, reformulado no ano de 2012 para a 

inclusão das matrizes referentes a área de Ciências da Natureza, objeto de pesquisa dessa 

dissertação. Para a elaboração da Matriz de Referência, a SEEDUC utilizou como base a 

Matriz de Referência da Prova do SAERJ, que, por sua vez, é baseada nas matrizes do SAEB 

e da Prova Brasil, no Currículo Mínimo e também nas Diretrizes Curriculares dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da SEEDUC. Especificamente na área de Ciências da 

Natureza, a elaboração da Matriz de Referência do Saerjinho se baseou apenas na organização 

do Currículo Mínimo, uma vez que naquele momento o SAEB e a Prova Brasil não possuíam 

Matrizes de Referência para as disciplinas de Ciências e Biologia.  

As Matrizes de Referência do Saerjinho são estruturadas em tabelas (Figura 9) que 

apresentam à esquerda a área do conhecimento, chamadas na Matriz de Domínio, em que 

estão inseridas as habilidades, listadas ao lado direito. As habilidades avaliadas são dividas 

em bimestres, como as habilidades listadas no Currículo Mínimo. É possível notar que os 

Domínios presentes na Matriz de Referência são avaliados durante ao longo de todo o ano, 

constituído pelas habilidades, que são identificadas por códigos e numeradas. 

 Na próxima seção, apresento a perspectiva da SEEDUC sobre o papel que esse dois 

documentos exercem na rede estadual. 
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Figura 9. Matriz de Referência de Ciências do Saerjinho do 9º Ano do Ensino Fundamental. 
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4.4 A PERSPECTIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

  

 

O Currículo Mínimo e a Matriz de Referência do Saerjinho são os documentos 

centrais nas políticas de educação da SEEDUC. O primeiro apresenta as competências que 

devem ser ensinadas em cada série e bimestre, enquanto o segundo lista as habilidades que 

serão verificadas através da avaliação externa, o Saerjinho. Antes de apresentar a análise 

conjunta dos dois documentos, apresento a posição da SEEDUC sobre esses documentos e 

como se relacionam entre si.  

Um ano após a primeira aplicação do Saerjinho, ou seja, no ano de 2012, foi divulgado 

pela SEEDUC o documento intitulado “Orientações Pedagógicas do Saerjinho”
29

, produzido 

por professores regentes da rede estadual orientados pelo Caed – responsável pelo SAERJ. 

Segundo o próprio documento, sua produção se deu com o intuito de “oferecer” sugestões que 

pudessem servir para o planejamento e a execução de atividades escolares. Além disso, são 

dadas sugestões para que os professores reforcem as habilidades que obtiveram baixo 

desempenho nos testes do ano anterior. Chama atenção, no entanto, que parte da introdução 

desse documento seja para tratar das diferenças de finalidades entre Currículo Mínimo e as 

Matrizes de Referência, dando a entender que esta distinção não está clara para os 

profissionais da rede estadual. 

O documento procura então esclarecer aos professores o papel das Matrizes de 

Referência e do Currículo Mínimo no sistema educacional do estado do Rio de Janeiro, 

reforçando as suspeitas de que os profissionais da rede participaram pouco do processo de 

produção dessas políticas educacionais. A necessidade de explicar a finalidades desses 

documentos mesmo depois de produzidos e publicados mostra que provavelmente esse 

material gerou dúvidas ao chegarem nos profissionais que, na prática, teriam que implementá-

los nas escolas. 

A SEEDUC vai defender neste documento que o teste diagnóstico do Saerjinho pode 

servir para os professores adequarem seus planos de cursos a partir das deficiências apontadas 

                                                
29 http://download.rj.gov.br/documentos/10112/451413/DLFE-

35010.pdf/OrientacoesPedagogicasSAERJINHO.pdf Acesso em: out/2016. 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/451413/DLFE-35010.pdf/OrientacoesPedagogicasSAERJINHO.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/451413/DLFE-35010.pdf/OrientacoesPedagogicasSAERJINHO.pdf
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pelo teste e também que o teste do Saerjinho “não foi concebido para verificar o cumprimento 

do Currículo Mínimo pelo professor, mesmo que esteja alinhado a este em muitas 

habilidades” (p. 7). O documento apresenta ainda uma tabela para diferenciar os objetivos do 

Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência (Quadro 1). 

Quadro 1. Diferenças entre o Currículo Mínimo e a Matriz de Referência do Saerjinho.  

Retirado d o documento – Orientações Pedagógicas, SEEDUC, 2012. 

CURRÍCULO MÍNIMO 
MATRIZ DE REFERÊNCIA 

SAERJINHO 

Define as competências e habilidades 
que devem compor formação básica 
―ideal‖ para o educando. 

Define as habilidades que são testadas 
no SAERJINHO. 

As competências e habilidades listadas 
referem-se àquelas que não podem 
deixar de ser desenvolvidas nas aulas 
da rede estadual, numa organização 
bimestral que leva em conta a carga 
horária da disciplina na matriz 
curricular, e considera que o professor, 
em seu plano de curso, fará os ajustes e 
complementações necessárias para o 
bom aproveitamento do processo de 
ensino-aprendizagem. 

As habilidades listadas referem-se 
àquelas que os alunos devem ter 
acumulado ao longo da sua formação, 
além daquelas desenvolvidas no 
bimestre específico da testagem, 
conforme previsto no Currículo 
Mínimo. 

Apresenta todas as competências e 
habilidades básicas e necessárias aos 
objetivos da Educação Básica: 
formação cidadã para o mundo da 
cultura, do trabalho e/ou para estudos 
posteriores. 

Apresenta aquelas habilidades 
passíveis de serem avaliadas em um 
teste de múltipla escolha, importantes 
para a formação básica e recorrentes 
nas de avaliações externas nacionais e 
estaduais às quais os alunos são 
submetidos. 

Reflete as seguintes referências: LDB, 
Diretrizes Curriculares Nacionais, PCNs, 
matrizes de Referência SAERJ, Prova 
Brasil / SAEB e ENEM, temas e 
conteúdos relevantes na tradição e nas 
evoluções do ensino nas diferentes 
áreas de conhecimento científico 

Reflete as seguintes referências: 
matriz do SAERJ, matriz da Prova Brasil 
ou SAEB e habilidades selecionadas do 
Currículo Mínimo. 
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Orienta o planejamento de curso dos 
professores, de maneira ampla. É 
desenvolvido de acordo com a 
realidade de condições e alunado da 
rede estadual e em consonância com as 
exigências legais, as diretrizes nacionais 
e as avaliações externas a que nossos 
alunos são submetidos.  

Orienta a construção de um 
diagnóstico, pelo professor, das 
habilidades importantes que seus 
alunos devem ainda desenvolver para 
que tenham um bom desempenho nas 
avaliações externas. 

 

O quadro 1, que para SEEDUC serviria como uma maneira de distinguir Currículo e 

Matriz de Referência, nos mostra, no entanto, diversas aproximações entre os dois 

documentos. A primeira comparação do quadro, nos leva a entender que nem tudo que está no 

Currículo Mínimo está na Matriz de Referência do Saerjinho, o que é confirmado pela terceira 

comparação, que afirma que o Saerjinho só verifica as habilidades passíveis de serem testadas 

em testes múltipla escolha, demonstrando nesse quesito um distanciamento. Ao comparar a 

utilização de documentos como a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais e os PCNs no 

Currículo Mínimo, que não teriam sido utilizados na produção da Matriz de Referência, a 

SEEDUC não leva em consideração que a ausência da utilização desses documentos 

diretamente na produção não significa que a Matriz de Referência do Saerjinho sofra 

influência desses documentos. As Matrizes de Referência dos exames nacionais como o 

ENEM, o SAEB e a Prova Brasil são produzidas levando em consideração todos esses 

documentos e suas orientações sobre o currículo.  

Além disso, o quadro 1 demonstra também a forte relação entre o currículo e a matriz 

uma vez que o Currículo Mínimo é uma das principais referências para essa lista de 

habilidades a serem testadas. Mesmo que as habilidades das Matrizes de Referência não sejam 

na íntegra as habilidades presentes do Currículo Mínimo, parece existir mais semelhanças do 

que diferenças entre os dois documentos mesmo no que diz respeito à orientação dos 

professores sobre o que fazer. Afinal, a construção de um diagnóstico, pelo professor, das 

habilidades que seus alunos devem desenvolver não é uma maneira de orientar o plano de 

curso dos professores? 

Nesse quadro currículo e avaliação, representada pela Matriz de Referência, tem como 

propósito interferir na forma como o planejamento das aulas vem sendo realizado pelos 

docentes para que se alcancem os considerados bons desempenhos nas avaliações externas. 

Na próxima seção, são analisados como esse conjunto, currículo e avaliação, age através de 
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estratégias de regulação cerceando a autonomia dos professores ao “orientar” a mudança nos 

planejamentos dos cursos. 
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5.  REGULAÇÃO E AUTONOMIA NO CURRÍCULO 

 

5.1 A SUBALTERNIZAÇÃO DOCENTE 

 

 

A análise de como o Currículo Mínimo e as Matrizes de Referência do Saerjinho 

foram produzidos já dá mostras do espaço que ocupa o professor nas decisões relativas ao 

currículo e a avaliação, principalmente quando se avalia as equipes de elaboração que 

participaram dessa produção. 

O Currículo Mínimo de Ciências foi elaborado por uma equipe composta por quatro 

docentes da rede estadual, uma articuladora curricular e uma coordenadora. Os docentes que 

participaram do processo de elaboração são: Franscisco José Figueiredo Coelho, mestre em 

Educação em Ciências Sociais e Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

professor do C. E. Professora Antonieta Palmeira; Jorge Mendes, mestre em Educação pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e professor do C. E. Vicente Licínio Cardoso; Maria 

Célia Ferreira, mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Iguaçu (UNIG) e professora 

do CIEP 389 - G. P. Haroldo Barbosa; e Rosimere de Souza Freitas, doutora em Biologia pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), professora do C. E. Professor Murilo 

Braga e do CIEP 114 Maria Gavazio Martins. O papel de articuladora curricular foi exercido 

pela Profª Cristina de Oliveira Maia, mestre em química biológica pela UFRJ e professora do 

Instituto de Bioquímica Médica da mesma instituição. Essa equipe foi coordenada pela Profª 

Doutora Denise Lopes, doutora em Ciências pelo Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e 

professora desse mesmo instituto. 

A equipe de elaboração do Currículo Mínimo de Biologia possuiu a mesma estrutura 

da equipe do currículo de Ciências, sendo formada por quatro docentes da rede estadual, uma 

articuladora curricular e uma coordenadora. Os docentes da rede estadual são: Danielle 

Fonseca de Moura, doutora em Biologia Parasitária/Fiocruz e professora do C. E. Professora 

Jeannette de S. C. Mannarino; Jean Carlos Miranda da Silva, doutor em Ciências pela UERJ e 

professor do C. E. Lauro Correa; Mônica Silva Barbosa Mello, mestre em Educação pela 

UERJ, professora do C. E. Professora Evangelina S. de Moura e do C. E. Milton Campos; e 

Paula Magalhães Souza Deccache, doutora em Biologia pela UERJ e professora do C. E. 
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Pandiá Calógeras. A articuladora curricular, por sua vez, foi a Profª Lúcia Cristina da Cunha 

Aguiar mestre em química biológica pela UFRJ e professora do Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira da UERJ. Já a responsável por coordenar a produção do 

currículo foi a professora Andréa Velloso da Silveira Praça do Instituto de Bioquímica 

Médica da UFRJ, doutora em ciências pela mesma universidade. 

Os critérios para a seleção dos professores que participaram dessa produção não são 

apresentados pela SEEDUC, assim como a função que cada membro dessa equipe exerceu. 

Essa informação não está presente no documento que apresenta o currículo e nem mesmo em 

seus portais na internet. No entanto, analisando os profissionais escolhidos e a suas formações 

conseguimos observar um padrão nas equipes que produziram o currículo de Ciências e 

Biologia. Todos os docentes da rede escolhidos possuem pós-graduação stricto sensu, seja no 

nível de mestrado ou doutorado, e as articuladoras curriculares e as coordenadoras das 

equipes são especialistas das áreas de Ciências ou Biologia e todas são professoras 

universitárias de universidades públicas do Rio de Janeiro.  

Essa composição da equipe que produziu o Currículo Mínimo evidencia uma dentre as 

várias disputas em torno das definições curriculares.  A equipe parece possuir uma hierarquia 

definida e diretamente relacionada à formação e à função que cada um dos membros da 

equipe exerce. O fato de as equipes serem coordenadas por professores universitários 

especialistas demonstra o lugar hierarquizado da voz do professor da escola básica nessa 

produção curricular, sendo subalternizado em relação aos especialistas universitários. Mesmo 

que esses quatro professores tenham tido voz ativa e tenham participado diretamente no 

processo de decisão das competências e habilidades que entraram ou não no currículo, essas 

decisões precisaram ser chanceladas pela presença de um membro da academia coordenando 

a equipe de elaboração.  

Ademais, é de se questionar a representatividade dos docentes da rede estadual no 

processo de produção do currículo quando em uma rede com mais de 60 mil professores, 

milhares destes de Biologia e Ciências, apenas quatro são selecionados para cada currículo e 

todos estes com formação mínima de mestrado, que não é o perfil dos professores da rede, 

como mostra o Relatório de Governança
30

 sobre o ano de 2012. A SEEDUC apontou nesse 

relatório que apenas cerca de 3% dos professores da rede possuíam naquele momento 

                                                
30 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/912504/DLFE-

61803.pdf/RELATORIODEGOVERNANCA2013web.pdf . Acesso em: jun.. 2016. 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/912504/DLFE-61803.pdf/RELATORIODEGOVERNANCA2013web.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/912504/DLFE-61803.pdf/RELATORIODEGOVERNANCA2013web.pdf
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graduação em nível de mestrado, o que torna a equipe selecionada para a produção do 

currículo ainda menos representativa e evidencia ainda o espaço que os professores mais 

especializados academicamente tiveram nessa produção.  

É destacável que nenhuma das coordenadoras dessa produção curricular seja 

especialista na área de Educação, sendo todas elas especialistas em diferentes áreas das 

Ciências Biológicas. Até mesmo entre os docentes, apenas um dos oito escolhidos, a 

Professora Mônica Mello, possui mestrado em educação deixando claro que na produção do 

Currículo Mínimo de Ciências e Biologia a pesquisa na área Biológica ocupou maior espaço e 

teve maior poder de decisão sobre o que está presente ou ausente no currículo. É de assinalar 

também que, dentre as articuladoras e coordenadoras, a única professora que não exerce a sua 

profissão no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ é a articuladora do currículo de 

Biologia, a professora Lucia Aguiar, que, no entanto, realizou o seu mestrado nesse mesmo 

Instituto. Não se sabe como a escolha dos profissionais para essas funções foi realizada, no 

entanto, a composição da equipe, ao privilegiar apenas uma instituição, aponta para sua falta 

de diversidade. 

Segundo a apresentação do Currículo Mínimo, a participação e o recebimento de 

sugestões por parte dos docentes aconteceu. No entanto, o próprio documento dá sustentação 

ao papel subalterno dos professores que conduziram o processo de produção, mas foram 

coordenados por doutores das universidades do Rio de Janeiro: 

 

“A concepção, redação, revisão e consolidação deste documento foram 

conduzidas por equipes disciplinares de professores da rede estadual, 

coordenadas por professores doutores de diversas universidades do Rio de 

Janeiro, que se reuniram e se esforçaram em torno dessa tarefa, a fim de 

promover um documento que atendesse às diversas necessidades do ensino 

na rede. Ao longo do período de consolidação, dezenas de comentários e 

sugestões foram recebidas e consideradas por essas equipes. (RIO DE 

JANEIRO, 2012a, p. 03). 

 

A rapidez no processo de produção do Currículo Mínimo fortalece as afirmações de 

que esse processo se deu com pouca representatividade dos docentes da rede.  Quirino et al. 

(2011) destaca que a chamada para a participação dos docentes aconteceu por meio de uma 

nota publicada no portal da SEEDUC sobre a produção do currículo, pedindo sugestões aos 
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professores da rede. Essa chamada foi publicada no mês de Janeiro e no mês seguinte, 

Fevereiro, o Currículo Mínimo já estava pronto e publicado. 

O Currículo Mínimo de Ciências e Biologia possui uma estrutura que é usualmente 

encontrada em propostas curriculares educacionais, como os PCNEM e PCN+, nas quais as 

listas de competências e habilidades são separadas por bimestres, propondo o que e quando 

esses conteúdos devem ser ensinados durante o período letivo. No entanto, isso não implica 

em uma obrigação de sua utilização pelos docentes. Entendemos que mesmo que esse 

material produza influências sobre o planejamento das aulas e cursos dos professores, se 

pensássemos em um contexto em que existisse apenas o Currículo Mínimo, o professor teria a 

possibilidade de utilizá-lo da maneira que achasse mais adequada, usando-o em alguns 

momentos e abdicando de seu uso em outros quando entendesse que não era necessário, ou 

poderia até mesmo tomar a decisão de não utilizá-lo. No entanto, em um ambiente 

educacional em que a cultura da performatividade vem tendo cada dia mais espaço e acaba se 

tornando a lógica do desenvolvimento das atividades escolares, essa não é a realidade e as 

Matrizes de Referência das avaliações são as evidências dessa nova lógica. 

Se os critérios da escolha dos profissionais que participaram da produção do Currículo 

Mínimo não é muito clara, é ainda mais difícil obter informações sobre os profissionais que 

participaram da produção das Matrizes de Referência. O documento que apresenta as Matrizes 

traz apenas os nomes dos profissionais das equipes de cada disciplina, sem indicar a formação 

desses profissionais e, se lecionam, em qual escola ou instituição atuam profissionalmente. 

Não é possível saber se são professores da rede estadual, professores universitários, se 

possuem ou não especialização. Foi realizada a tentativa de localizar esses profissionais 

através de sites de busca, no entanto, não foi possível encontrar informações precisas. Nem 

tampouco essas informações foram publicadas no site da SEEDUC e nem no site produzido 

pelo Caed para o sistema de avaliação
31

. Percebe-se também que além da subaltenirzação dos 

professores da rede evidenciadas pela formação das equipes de produção desses documentos 

esta subalternização é evidenciada pela falta de clareza que esses documentos possuem sobre 

o seu processo de produção. Afinal, se recorrerem a esses documentos, os professores, que 

são os profissionais que terão, em última instância, que utilizá-los no dia-a-dia do seu 

trabalho, não encontrarão informações sobre como esses documentos foram produzidos.  

                                                
31 http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/ 
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Neste contexto, a regulação da autonomia dos professores se dá pelo silenciamento 

desses profissionais no processo de decisão do que entra e do que fica de fora do currículo. A 

falta de representatividade na equipe de produção e ainda a falta de explicitação de como se 

deu o processo de escolha dessas equipes demonstra que os professores não tiveram  voz ativa 

para decidir sobre aspectos fundamentais da sua profissão. 

 

 

5.2 RESPONSABILIZAÇÃO E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 

 

Mesmo que a análise do processo de produção dos Currículos Mínimos de Ciências e 

Biologia demonstre a falta de representatividade docente, o documento do Currículo Mínimo 

afirma que conta com a participação dos professores para: 

 

Com a firme intenção de assegurar a implantação bem-sucedida da 

concepção educacional do Currículo Mínimo, com base na apropriação plena 

pelos professores, por se constituírem colaboradores de fato e permanentes, 
coautores da proposta, o processo de construção se amplia considerando 

futuras reformulações (RIO DE JANEIRO, 2012a, p. 04) 

  

Ao considerar os professores como coautores legítimos da proposta e colaboradores 

permanentes para futuras alterações o Currículo Mínimo delega também a responsabilidade 

sobre o conteúdo dessa proposta a todos os professores da rede estadual. Esse processo, 

característico da cultura da performatividade, busca distribuir o sucesso ou o fracasso dos 

resultados obtidos pelas instituições com os seus trabalhadores. Na rede estadual, esse 

processo funciona em conjunto com avaliação, representada aqui pelas Matrizes de 

Referência, que reforçam esse processo através da criação de rankings de qualidade escolar.  

O Currículo Mínimo, no entanto, afirma que as liberdades de fazer escolhas adequadas 

às diversidades locais da escola estão garantidas, pois: 

 

estabelecer esse tipo de currículo básico para todas as escolas da rede 

estadual do Rio de Janeiro não significa homogeneização cultural; ao 

contrário, por ser mínimo, possibilita ao professor fazer escolhas mais 
adequadas à diversidade cultural dos alunos e à realidade de cada escola, já 
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que terá espaço em seu plano de ensino para inserir os temas que considerar 
necessários para aprofundá-lo ou ampliá-lo, considerando a particularização 

por região ou mesmo a individualização por turma. (RIO DE JANEIRO, 

2012a, p. 03) 

 

No entanto, é questionável a afirmação de que o professor terá espaço no seu plano de 

ensino para considerar o que achar necessário, ainda mais se analisarmos a organização que 

Currículo Mínimo e Matriz de Referência estabelecem em conjunto. Por mais que o Currículo 

Mínimo de Ciências e Biologia afirme que houve uma redução dos tópicos obrigatórios, o 

estabelecimento das Matrizes de Referência introduzem tópicos mais detalhados a serem 

trabalhados, como pode ser observado nos quadros 2, 3 e 4.  
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Quadro 2. Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de 

Referência do 1º Bimestre do 1º ano do Ensino Médio 

1º Ano do Ensino Médio 

Currículo 

Mínimo  
Foco Habilidades e Competências 

1º  

Bimestre 
Origem da Vida 

Reconhecer a existência de diferentes explicações para a 

origem do universo, da Terra e da vida, bem como 

relacioná-las a concepções religiosas, mitológicas e 

científicas de épocas distintas. 

 

Relacionar os processos referentes à origem da vida a 

conceitos da Biologia e de outras ciências, como a 

Química e a Física. 

Reconhecer a célula como unidade morfofisiológica de 

todas as formas de vida. 

Matriz de 

Referência 
Domínio Habilidades 

1º  

Bimestre 

Matéria e Energia 

Identificar a transformação de energia luminosa em 

química através da fotossíntese. 

Identificar diferentes fontes de produção de energia: 

hidráulica, eólica, solar, nuclear, geotérmica, de biomassa 

e fóssil. 

Terra e universo 

Identificar diferentes explicações sobre as transformações 

do ambiente terrestre que possibilitaram a origem dos 

seres vivos. 

Identificar concepções sobre a origem da vida. 

Interpretar experiências e argumentos utilizados por 

cientistas como Redi e Pasteur para derrubar a teoria da 

geração espontânea. 

Reconhecer a história da vida na Terra com base em escala 

temporal: o surgimento da vida, das plantas, dos animais e 

do homem. 

Identificar o efeito estufa como condição necessária à 

existência da vida no planeta. 

Associar a produção de oxigênio molecular com a 

formação da camada de ozônio, indispensáveis para a 

existência e evolução da vida na Terra. 

Vida e Ambiente 
Reconhecer a teoria científica que explicita a origem e 

evolução das células. 

Ser Humano e Saúde - 
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Quadro 3. Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de 

Referência do 1º Bimestre do 2º ano do Ensino Médio 

2º Ano do Ensino Médio 

Currículo 

Mínimo  
Foco Habilidades e Competências 

1º  

Bimestre 

Transformação Essenciais 

à Vida 

Analisar os processos de obtenção de energia dos seres 

vivos, relacionando-os aos ambientes em que vivem. 

Reconhecer respiração aeróbia, anaeróbia, fermentação, 

fotossíntese e quimiossíntese como processos do 

metabolismo celular energético. 

Identificar a ocorrência de transformações de energia no 

metabolismo celular. 

Matriz de 

Referência 
Domínio Habilidades 

1º  

Bimestre 

Matéria e Energia 

Identificar os seres vivos autótrofos como responsáveis 

pela transformação da energia solar em energia química. 

Reconhecer, em diversas formas de linguagem, os grupos 

de alimentos classificados como energéticos. 

Identificar os reagentes, os produtos e os processos 

fundamentais da fotossíntese, fermentação, quimiossíntese 

e respiração celular. 

Explicar a inter-relação entre fotossíntese e respiração 

celular nos organismos fotossintetizantes. 

Comparar os processos de respiração celular, fermentação 

e quimiossíntese, quanto à produção, consumo e saldo de 

energia. 

Terra e universo 
Identificar provas bioquímicas e embriológicas do 

processo de evolução. 

Vida e Ambiente 
Interpretar fatores ambientais que interferem na 

fotossíntese e na respiração celular das plantas. 

Ser Humano e Saúde - 
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Quadro 4. Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de 

Referência do 1º Bimestre do 3º ano do Ensino Médio. 

3º Ano do Ensino Médio 

Currículo 

Mínimo  
Foco Habilidades e Competências 

1º  Bimestre Humanidade e Ambiente 

Identificar critérios utilizados como indicadores sociais e de 

desenvolvimento humano e analisar de forma crítica as 

consequências do avanço tecnológico sobre o ambiente. 

Analisar perturbações ambientais, identificando agentes 

causadores e seus efeitos em sistemas naturais, 

produtivos ou sociais. 

Reconhecer a importância dos ciclos biogeoquímicos para a 

manutenção da vida, identificando alterações 

decorrentes de ações antrópicas e suas consequências. 

Avaliar métodos, processos ou procedimentos utilizados no 

diagnóstico e/ou solução de problemas de ordem 

ambiental decorrentes de atividades sociais e econômicas. 

Matriz de 

Referência 
Domínio Habilidades 

1º  Bimestre 

Matéria e Energia 
Avaliar impactos do uso de diferentes fontes de energia na 

economia e no ambiente. 

Terra e universo Reconhecer as causas e consequências do aquecimento global. 

Vida e Ambiente 

Interpretar em diferentes formas de linguagem os ciclos do 

nitrogênio, do carbono, do oxigênio e da água, reconhecendo a 

sua importância para a vida no planeta. 

Reconhecer as causas e consequências das alterações antrópicas 

dos ciclos biogeoquímicos. 

Ser Humano e Saúde 

Interpretar tabelas e gráficos que relacionam os aspectos 

biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano. 

Relacionar o saneamento básico com a saúde humana nas 

diversas regiões brasileiras. 

Identificar situações ambientais que colocam em risco a 

qualidade de vida. 

Tecnologia e Sociedade 

Relacionar os padrões de produção e consumo com a 

devastação ambiental, a redução dos recursos e a extinção de 

espécies, apontando as contradições entre conservação 

ambiental, uso econômico da biodiversidade, expansão das 

fronteiras agrícolas e extrativismo. 

Interpretar efeitos da poluição na atmosfera, como a produção 

de chuva ácida, intensificação do efeito estufa e destruição da 

camada de ozônio. 
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É possível notar que nos três quadros apresentados, a quantidade de habilidades 

listadas na Matriz de Referência, ou seja, que serão cobradas na prova do Saerjinho, é sempre 

superior a quantidade de habilidades listadas no Currículo Mínimo. E uma análise de seu 

conteúdo, por sua vez, nos mostra que essas habilidades podem ser consideradas 

detalhamentos das competências e habilidades listadas no Currículo Mínimo. Por exemplo, no 

1º ano do Ensino Médio, podemos facilmente notar que habilidades como “Identificar 

concepções sobre a origem da vida”, “Identificar diferentes explicações sobre as 

transformações do ambiente terrestre que possibilitaram a origem dos seres vivos” e 

“Reconhecer a história da vida na Terra com base em escala temporal: o surgimento da vida, 

das plantas, dos animais e do homem” são detalhamentos da competência “Reconhecer a 

existência de diferentes explicações para a origem do universo, da Terra e da vida, bem como 

relacioná-las a concepções religiosas, mitológicas e científicas de épocas distintas”, listada no 

Currículo Mínimo. Esse padrão de um maior número de habilidades cobradas na avaliação do 

que listadas como tópicos essenciais do currículo se repete, tanto no currículo de Ciências 

quanto no de Biologia, por todos os anos e bimestres. 

Como seria possível, por exemplo, a um professor de Biologia da rede estadual do Rio 

de Janeiro, que possui apenas dois tempos de aula semanais, ou mesmo um professor de 

Ciências que possui quatro tempos de aula, ampliar o seu planejamento para além do 

estabelecido no Currículo Mínimo, como exposto no documento “terá espaço em seu plano de 

ensino para inserir os temas que considerar necessários para aprofundá-lo ou ampliá-lo”? Sem 

o tempo adequado para esse tipo de alterações, reduz-se o professor à função de instrutor de 

conhecimentos do currículo e da Matriz de Referência. 

A regulação da autonomia docente também sobressai quando o documento afirma que 

“por ser mínimo, possibilita ao professor fazer escolhas mais adequadas à diversidade cultural 

dos alunos e à realidade de cada escola”. Ora, se as competências e habilidades do currículo 

são utilizadas como guia para a educação das escolas estaduais, caberia apenas ao professor 

fazer inserções quando achar necessário e se existir tempo. Defendemos que existe uma 

precarização do trabalho do professor que, nesse contexto, passa a ser apenas um instrutor de 

conteúdos curriculares e da Matriz de Referência, ao mesmo tempo em que precisa prestar 

contas através dos resultados da avaliação. Avaliação esta, orientada pelas matrizes, que é 

obrigado a utilizar para compor a nota bimestral do seu aluno. 
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5.3 CONTROLE PEDAGÓGICO: O QUE, QUANDO E COMO. 

 

 

A estrutura do Currículo Mínimo e de sua Matriz de Referência é semelhante, razão 

pela qual foi possível agrupá-los em quadros
32

 para melhor observação e análise. A análise em 

conjunto dessas estruturas nos revela também como essas políticas podem diminuir o grau de 

autonomia de professores principalmente através de três estratégias de controle. A primeira é 

o controle do que vai ser ensinado. Como já apresentado anteriormente, enquanto os assuntos 

trabalhados nos currículos são organizados em “focos”, nas Matrizes de Referência eles são 

organizados em “domínios”, e enquanto em cada bimestre o currículo possui um foco 

diferente, a Matriz de Referência apresenta vários domínios com diversas habilidades que 

serão avaliadas em cada bimestre no teste do Saerjinho. Ou seja, enquanto um assunto é 

listado como integrador das competências do currículo, a matriz indica vários assuntos que 

podem ser avaliados no mesmo bimestre. Essa disposição semelhante nos faz suspeitar que o 

Currículo Mínimo e Matriz de Referência parecem estar organizados de uma forma em que 

não reste ao professor senão ensinar o conteúdo listado no currículo. 

Juntos currículo e avaliação parecem tentar regular não apenas as habilidades que 

serão ensinadas, mas quando, em que período do ano o professor vai ensiná-las aos seus 

alunos. Controlando o conteúdo que será e ensinado e o momento do ano letivo em que o 

professor e o aluno serão avaliados, caso esteja “realmente” seguindo as orientações do 

currículo e preparando os seus alunos para as provas de avaliação externa, o professor perde 

seu espaço de planejamento, que fortalece o intuito dessas políticas da SEEDUC. Sendo 

assim, a Matriz de Referência da avaliação no contexto da rede estadual do Rio de Janeiro, 

parece funcionar não só como meio de verificação da aprendizagem das habilidades, mas ao 

detalhá-las, funciona como uma forma de complementação do currículo e uma “garantia” de 

que essas habilidades serão trabalhadas em sala de aula. 

Além disso, a forma como essas habilidades estão estruturadas na Matriz de 

Referência parece indicar também o como os professores devem ensiná-las durante o ano 

letivo. Por exemplo, no 9º ano do Ensino Fundamental (Quadro 5) o foco do 1º bimestre é 

                                                
32

 Todos os quadros produzidos estão no Apêndice A.  
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“Energia do dia-a-dia: Análises, predições, construções de modelos e explicações”. Ao 

mesmo tempo, ao longo de todo o ano, os mesmos domínios “Matéria e Energia, Vida e 

Ambiente, Ser Humano e Saúde e Tecnologia e Sociedade” são avaliados. Essa forma 

estrutural em que os domínios são verificados durante todo o ano parece estabelecer não só 

que esses domínios serão cobrados pela avaliação por todo o ano, mas também que esses 

assuntos devem ser trabalhados transversalmente em todos os bimestres, uma vez que estão 

sendo constantemente avaliados ao longo do período letivo. Consequentemente, isso parece 

contradizer o que é anunciado no documento, ou seja, que o Currículo Mínimo “não significa 

homogeneização cultural; ao contrário, por ser mínimo, possibilita ao professor fazer escolhas 

mais adequadas à diversidade cultural dos alunos e à realidade de cada escola”. A organização 

do currículo por competências já cerceia as escolhas ao induzir a formação do aluno através 

de habilidades práticas como é possível perceber em todos os quadros destacados (Quadros 2, 

3, 4 e 5) onde as habilidades e competências se iniciam através de verbos como “Pesquisar, 

Selecionar, Interpretar, Avaliar”. Ao combinar um foco do Currículo Mínimo e os mesmos 

domínios das Matrizes de Referência que se repetem em todos os bimestres, a 

transversalidade parece ser a única possibilidade de ensinar as diversas habilidades. Assim, o 

planejamento do professor é cerceado tanto na escolha do que ensinar, de quando ensinar e 

até mesmo de como ensinar esses conteúdos.  

Neste contexto, e a partir dessas análises nos perguntamos de que maneira seria 

possível um movimento contrário a essa nova lógica do mercado que invade o espaço 

educacional. Na seção seguinte, discutimos a valorização de uma outra cultura, em 

contrapartida à cultura da performatividade, a cultura de valorização docente. 
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Quadro 5. Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de 

Referência do 1º Bimestre do 3º ano do Ensino Médio. 

9º Ano do Ensino Fundamental 

Currículo 

Mínimo  
Foco Habilidades e Competências 

1º  Bimestre 

Energia do dia-a-

dia: Análises, 

predições, 

construções de 

modelos e 

explicações 

 Pesquisar evidências sobre processos de conservação, 

transformação e dissipação de energia em situações cotidianas  

Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo 

(utilizando escalas) para coleta de dados acerca de duas 

situações cotidianas distintas, que envolvam de alguma forma 

os três processos 

Representar dados (utilizando gráficos e tabelas), fazer 

estimativas e interpretar resultados. 

Elaborar modelos explicativos para a ocorrência dos três 

processos nas situações cotidianas pesquisadas. 

Matriz de 

Referência 
Domínio Habilidades 

1º  Bimestre 

Matéria e Energia 

Reconhecer o princípio da conservação de energia. 

Reconhecer processos de transformação e dissipação de 

energia em situações cotidianas. 

Analisar, por meio de dados expostos em gráficos ou tabelas, 

situações que envolvam processos de conservação, 

transformação e dissipação de energia. 

Vida e Ambiente Identificar fluxos de energia entre os organismos e o ambiente. 

Ser Humano e 

Saúde 

Relacionar os órgãos de sentido ao sistema nervoso. 

Relacionar o funcionamento dos sistemas circulatório, 

digestório e respiratório. 

Reconhecer os processos de nutrição como fonte de 

transformação e obtenção de energia para o corpo humano 

Tecnologia e 

Sociedade 
- 
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5.4 CULTURA DE PERFORMATIVIDADE E SEU AVESSO (OU DIREITO?): A 

VALORIZAÇÃO DA DOCÊNCIA COMO POSSIBILIDADE 

 

Na análise efetuada examinamos os documentos curriculares do Estado do Rio de 

Janeiro como uma expressão do currículo escrito, em sua fase pré-ativa, como “um testemunho 

visível, público e sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica, legitimar 

uma escolarização” (GOODSON, 2011, p.21). Em outras palavras a explicitação retórica que 

controla e regula. Tomando como chave de leitura a autonomia docente – em sentidos 

explorados na primeira unidade – reunimos evidências que encontramos na análise articulada 

dos documentos examinados. Nesta leitura, registramos o pouco espaço que os professores 

ocuparam na produção do Currículo Mínimo, bem como sustentamos que em conjunto com a 

Matriz de Referência e Currículo Mínimo, essas políticas se dispõem a controlar o trabalho 

dos professores. Documentamos fartamente que o aumento na produção desses tipos de 

políticas que tentam transformar o professor em um técnico capaz de transmitir conteúdos, 

tem em seu cerne de produção a desvalorização e o descrédito dos professores como 

profissionais competentes para desenvolver o trabalho para o qual foram formados. 

O trabalho analítico desta dissertação caminhou na direção de explicitar mecanismos 

de controle e de regulação que problematizam a retórica dos documentos. Entretanto, se as 

intenções podem ser lidas como ameaças à autonomia docente produzidas de modo articulado, 

não nos dispusemos a terminar este trabalho sem pensar no que se constituiria o avesso a essa 

cultura de performatividade que se institui. Defendemos, assim, que uma das formas de 

resistência à cultura da performatividade e da consequente regulação do trabalho do professor 

seja a valorização da docência. Dito de outro modo, a reafirmação política da docência. 

Embora a análise mais aprofundada dos modos de instituição dessa política fuja ao escopo da 

presente dissertação, lançamos mão neste momento, de reflexões oriundas da literatura para 

sustentar essa defesa. 

Para Contreras (2012) três valores do profissionalismo docente são fundamentais ao 

exercício da profissão docente, e considerados pelo autor qualidades necessárias ao trabalho 

de ensinar: a obrigação moral; o compromisso com a comunidade; e a competência 

profissional. Contreras defende que o ensino supõe um compromisso de caráter moral para 

quem ensina, pois o professor está comprometido com o desenvolvimento de seus alunos 

como pessoas, mesmo que isso possa causar tensões, já que é necessário mediar o avanço da 
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aprendizagem dos alunos com as necessidades e o conhecimento de valor que esses alunos 

merecem. Ao mesmo tempo em que é um compromisso ético da profissão docente a 

preocupação com o bem-estar dos alunos e suas relações com colegas e família, também 

envolve o compromisso de fazê-los alcançar as aspirações educativas.  

As implicações éticas da docência transformam a moralidade da profissão docente em 

um fenômeno social, produto da vida em comunidade na qual é necessário solucionar 

problemas que afetam a vida das pessoas, para elucidar em cada caso o que é moralmente 

adequado. A educação busca atender expectativas da sociedade e, por essa razão, não pode ser 

um problema da vida particular dos professores. Sendo assim, as práticas profissionais 

docentes não se constituem como isoladas, e sim como partilhadas. Ou conforme também 

assinala Maurice Tardif (2002), a profissão docente é uma profissão de interações sociais. 

Neste sentido, cabe entender que a responsabilidade pública da educação envolve diversos 

membros da comunidade nas decisões sobre o ensino. O direito da comunidade de intervir na 

educação é legítimo e o professor de modos distintos se ocupa em interpretar essas 

expectativas para que possa entender o sentido e o valor de cada posição esperada. 

Para Contreras (2012) tanto a obrigação moral dos professores quanto o compromisso 

com a comunidade requerem uma competência profissional que se mostre coerente. Essa 

demanda de coerência já evidencia que a competência profissional docente transcende o 

sentido puramente técnico do uso de recursos didáticos ou a definição de sequências didáticas. 

Ou seja, as ações envolvidas no ensino demandam não apenas um domínio de habilidades e 

técnicas de ações didáticas, mas também a mobilização de competências complexas que 

combinam habilidades, princípios e consciência do sentido e das consequências das práticas 

pedagógicas. Além disso, a competência profissional se refere também aos recursos 

intelectuais de que se dispõe para tornar possível e contínuo o processo de desenvolvimento e 

ampliação do conhecimento profissional. Assim, a possibilidade de analisar e refletir sobre a 

própria prática profissional se constitui um elemento básico para a profissionalidade dos 

professores. Contreras defende que é a competência profissional que capacita o professor para 

assumir responsabilidades, mas acrescentamos que esta se submete ao tempo e ao conjunto de 

experiências vividas ao longo deste, sendo necessário exercitá-la, o que demanda diversos 

fatores, dentre os quais se destaca a autonomia profissional. 

Com efeito, tomar decisões em qualquer profissão, inclusive no âmbito da docência, 

pressupõe um conhecimento profissional que não implica em uma maneira única e 
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padronizada de conhecimento avalizado por pesquisadores, nem compartilhado por todos os 

docentes. Ao contrário, concordamos com Contreras na defesa de que é preciso pensar em um 

conhecimento que é em parte individual, produto das re-elaborações dos docentes a partir de 

sua experiência, em parte compartilhado, pela socialização entre professores, e em parte 

diversificado, produto de diferentes tradições e posições pedagógicas. 

Sendo assim, estamos de acordo com Antonio Flávio Moreira (2012) quando defende 

que uma das maneiras de combater o controle do trabalho docente imposto pela cultura da 

performatividade é criar outra cultura que possa estimular práticas docentes centradas na 

autonomia dos professores. Se apoiando no conceito de profissionalismo proposto por Whitty 

(2008), Moreira (2012) defende que para que as práticas curriculares sejam desenvolvidas 

com reflexão, análise, crítica e até superação das políticas oficiais é necessário a revalorização 

e o fortalecimento do profissionalismo docente. Segundo Whitty (2008) por ser o 

profissionalismo entendido como um fenômeno em constante mudança é mais importante 

explorar a profissão analisando o que ela é no momento, ao invés supor o que ela deveria ser. 

Portanto, no contexto atual em que o professor perde cada vez mais sua autonomia de 

planejar, mas também de falar e ser ouvido e de participar das decisões que envolvem a sua 

profissão, acreditamos que adotar uma cultura de valorização da profissão docente seja 

essencial para que estes profissionais voltem a ocupar os espaços que lhes são legitimamente 

destinados.  Para Moreira (2012), o fortalecimento do profissionalismo implica em uma 

discussão sobre os conhecimentos especializados que compõe a profissão docente e um 

esforço coletivo para construção de uma escola mais colaborativa e democrática, onde a 

autonomia do professor é parte essencial. Para isso, deve-se desafiar a imagem negativa criada 

do professor, que precisa ser visto como um profissional capaz de refletir, decidir e agir de 

maneira a tomar boas decisões.  

Acreditamos que a valorização da profissão está diretamente associada ao 

fortalecimento da identidade docente. Antônio Nóvoa (1992) já na década de 1990 alerta que 

a crise de identidade, que acompanhou a racionalização do neisno, foi impondo aos docentes 

uma separação entre o eu pessoal e eu profissional, reduzido a suas competências técnicas, o 

que contribuiu para um aumento do controle sobre os professores, favorecendo o seu processo 

de desprofissionalização. Para Nóvoa (1992) o processo de construção de identidades dos 

professores é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão docente e que, 

nesse processo, aquilo que nós ensinamos está diretamente relacionado com aquilo que somos 
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como pessoa quando exercemos o ensino. Dentre as diversas formas de definir identidade, 

pode-se assumir que a identidade profissional dos professores é: 

 

uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si, 

resultando numa série de representações que os docentes fazem de si 

mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente e inconscientemente, 
negociações das quais certamente fazem parte suas histórias de vida, suas 

condições concretas de trabalho, o imaginário recorrente acerca dessa 

profissão — certamente marcado pela gênese e desenvolvimento histórico da 

função docente —, e os discursos que circulam no mundo social e cultural 
acerca dos docentes e da escola (GARCIA; HYPOLITO; VIEIRA, 2005, 

p.42). 

 

Ou seja, os professores pertencem a um grupo que, ao mesmo tempo em que é 

marcado pelas histórias individuais, compartilha um conjunto de valores, atitudes e saberes 

próprios da profissão docente, que transcendem a aprendizagem de conceitos e capacidades, e 

que constituem as suas identidades profissionais. Assim existe uma cultura própria da 

profissão docente que se constrói continuamente, da sua vida pessoal, na formação 

profissional e que continua se desenvolvendo na sua prática profissional. Portanto, cabe a 

esses profissionais decidir sobre políticas de currículo e de avaliação do ensino e do seu 

trabalho, não apenas por serem os profissionais que irão torná-las realidade nas escolas, mas 

também e, principalmente, porque são os profissionais competentes profissionalmente para 

tomar essas decisões. 

Além da valorização da profissão docente, ou talvez mesmo como parte desse 

processo, defendemos, assim como Selles e Andrade (2016), que uma das formas de defender 

a participação dos professores nas decisões sobre as suas práticas é a investigação sobre as 

histórias de vida destes profissionais. Como dito anteriormente, a identidade do professor é 

constituída não só por suas competências profissionais, mas também pelas diferentes marcas 

que carregam de suas histórias de vida individuais. 

Goodson (2006) defende que a investigação com ênfase no contexto da vida 

profissional dos professores pode ser muito mais enriquecedora e permitir maior autoridade 

dos docentes e controle da investigação do que um uma pesquisa com ênfase na prática 

docente, que vê o professor enquanto prático. Ou seja, tão importante quanto ver o professor 

como um profissional, ver o professor como pessoa é um ponto de partida para compreender 

diversos elementos do processo ensino. 
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Buscar soluções para o ensino através de políticas curriculares que prescrevem ações 

para o ambiente escolar se torna sem sentido, na medida em que a melhor maneira de entender 

o local de trabalho dos professores, a escola, as decisões que são tomadas no ambiente escolar 

e propor mudanças reais no processo de ensino-aprendizagem é investigando e fazendo ouvir 

a voz destes profissionais, juntos com os alunos e todos os educadores que fazem uma 

instituição de ensino funcionar dão vida a escola.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após o caminho percorrido pela pesquisa, buscamos sintetizar as principais ideias 

discutidas nessa dissertação para responder a questão central que levou a elaboração deste e 

saber “de quais maneiras o currículo e a avaliação contribuem para diminuir a autonomia dos 

professores de Ciências e Biologia na rede estadual do Rio de Janeiro”.  

A concepção de construção social do currículo de Goodson, nos ajuda a compreender 

que a forma como o currículo se organiza e também como a sua associação aos sistemas de 

avaliação, representa os tensionamento entre grupos que disputam as finalidades da educação. 

Por isso, ao analisar esses documentos devemos considerar que a cultura da performatividade 

e a sua representação nessas políticas representa esse contexto de disputa, e os que defendem 

esse processo de mercantilização da educação estão ocupando cada vez mais espaço nas 

decisões que envolvem o currículo, a escola e suas funções sociais. 

Os estudos de Ball sobre as tecnologias de política nos ajudam a compreender como 

nesse processo de mercantilização não alteram somente as práticas, mas também a cultura das 

instituições e as subjetividades daqueles que estão inseridos nessas instituições. Para que esse 

processo funcione é preciso que os trabalhadores acreditem que essa lógica é a melhor para o 

sucesso, não só da instituição em que trabalha, mas para a própria carreira profissional 

gerando um comprometimento compartilhado de gestão que tornam todos responsáveis pelo 

sucesso e pelo fracasso. O estado passa a ser agora o estado que avalia aparentemente a 

distância, mas ao mesmo tempo se inserindo profundamente nas instituições e nos seus 

trabalhadores. 

Essa mudança de cultura nos setores públicos atinge o setor educacional com medidas 

de regulação que cada vez mais tentam eliminar desvios, variáveis, o acaso, que são 

características próprias do ambiente escolar, senão essenciais a esse ambiente. Assim, 

observa-se a produção de políticas que tem como intenção avaliar, classificar e padronizar o 

trabalho dos professores para que os alunos alcancem os desempenhos necessários nos 

exames nacionais e internacionais. 

Nesse processo de racionalização do ensino, Contreras alerta para proletarização da 

profissão docente, que tem o seu trabalho cada vez mais controlado e se vê com sua 

autonomia profissional reduzida, sendo delegada a função apenas de transmitir conteúdos 
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previamente estabelecidos. Lessard, Selles e Andrade estabelecem a diversas dimensões e 

estratégias que regulam a autonomia dos professores nesse contexto de aumento do controle 

do que ocorre na escola por diversas instâncias sociais. 

A análise do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência da rede estadual do Rio 

de Janeiro é uma evidência de como o trabalho dos professores da rede estadual se insere 

nesse contexto de regulação da autonomia dos professores. Foi possível perceber que através 

desses documentos é possível regular a autonomia docente principalmente através de 3 

formas: a subalternização, a responsabilização e o controle pedagógico.  

A subalternização é demonstrada pelo diminuído poder de decisão sobre assuntos 

diretamente relacionados ao seu trabalho, como evidenciado na falta de representatividade dos 

professores da rede nas equipes que produziram estes documentos.  Mesmo com essa falta de 

representatividade se observa, no entanto, clara intenção nessas políticas de tornar os 

professores da rede estadual responsáveis pelo seu conteúdo e pelo sucesso de sua 

implementação nas escolas, estratégia característica de compartilhamento das 

responsabilidades comum a cultura da performatividade.  

A análise desses documentos evidencia também como próprio desenvolvimento das 

práticas docentes no cotidiano também sofre pressões de regulação. Nesse contexto, em que 

se controla qual conteúdo e em que momento do ano letivo ele será trabalhado, resta ao 

professor apenas instruir os alunos com os conteúdos sugeridos pelos currículos e cobrados 

pelas avaliações, o que leva a perda da autonomia não só porque o professor não tem o 

controle pedagógico e de decisão sobre o seu trabalho, mas também porque gera um 

descrédito e uma desvalorização dos próprios professores, que se transformam em instrutores.  

As decisões importantes que envolvem a profissão passam a ser tomadas por um 

pequeno grupo de especialistas que participaram dessa produção curricular, ignorando que o 

professor da rede estadual é um profissional formado e capacitado para agir e tomar decisões 

sobre a sua profissão. É evidente nos documentos analisados nesta dissertação a intenção de 

reorientação das práticas dos professores de forma a adequá-la para o melhor desempenho dos 

alunos nos exames de larga escala. Como já discutido, são avaliações que testam não somente 

os alunos, mas também os professores que são caracterizados em bons ou maus professores, 

assim como suas práticas. 

Em contrapartida a essa cultura defendemos uma valorização da profissão docente, 

que reconheça os professores como profissionais competentes e aptos agir e decidir sobre 
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todas as instâncias que envolvem o seu trabalho e, portanto, a educação. Não só porque são 

competentes para esse fim, mas porque são os professores que vivem o cotidiano escolar e são 

os responsáveis por desenvolver na prática o que é decidido muitas vezes por especialistas 

que estão afastados da escola. Com esse intuito, acreditamos que uma das maneiras de 

promover políticas em que fortaleçam a autonomia de professores passa por fazer ouvir a voz 

desses profissionais que tem tanto a dizer sobre escola e sobre o ensino.  

O recorte deste trabalho voltou-se apenas às fontes documentais escritas do currículo e 

da avaliação, priorizando aquilo que Goodson se refere como a fase pré-ativa do currículo. 

Tenho consciência dos limites que a análise desta fase, materializada nos documentos, impõe. 

Finalizamos, então, sugerindo que se faz necessário investir na fase interativa do currículo. 

Isso se desdobraria em outra investigação, na qual seu objeto se construísse na escuta: ouvir 

aqueles que mais podem falar sobre currículo, avaliação e autonomia, os professores da rede 

estadual do Rio de Janeiro. Como todo processo investigativo se constitui em sistematizações 

temporárias e passíveis de revisão e de ampliação, deixamos esta tarefa para futuras 

pesquisas. 
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APÊNDICE A – QUADROS DA ANÁLISE 

 

Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 1º 

Bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental 

9º Ano do Ensino Fundamental 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

1º  
Bimestre 

Energia do dia-a-dia: 
Análises, predições, 

construções de 
modelos explicações 

 Pesquisar evidências sobre processos de conservação, 
transformação e dissipação de energia em situações cotidianas  

Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo 
(utilizando escalas) para coleta de dados acerca de duas 

situações cotidianas distintas, que envolvam de alguma forma 
os três processos 

Representar dados (utilizando gráficos e tabelas), fazer 
estimativas e interpretar resultados. 

Elaborar modelos explicativos para a ocorrência dos três 
processos nas situações cotidianas pesquisadas. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

1º  
Bimestre 

Matéria e Energia 

Reconhecer o princípio da conservação de energia. 

Reconhecer processos de transformação e dissipação de 
energia em situações cotidianas. 

Analisar, por meio de dados expostos em gráficos ou tabelas, 
situações que envolvam processos de conservação, 

transformação e dissipação de energia. 

Vida e Ambiente Identificar fluxos de energia entre os organismos e o ambiente. 

Ser Humano e Saúde 

Relacionar os órgãos de sentido ao sistema nervoso. 

Relacionar o funcionamento dos sistemas circulatório, 
digestório e respiratório. 

Reconhecer os processos de nutrição como fonte de 
transformação e obtenção de energia para o corpo humano 

Tecnologia e Sociedade - 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 2º 

Bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental 

9º Ano do Ensino Fundamental 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

2º 
Bimestre 

Combustíveis: da origem 
ao destino 

Distinguir respiração sistêmica de respiração celular. 

Diferenciar respiração celular de fermentação. 

Reconhecer a respiração celular e a fermentação como 
sequências de reações químicas que visam a transformação 

da energia contida nos alimentos. 

Caracterizar a respiração e a fermentação como processos de 
combustão. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

2º  
Bimestre 

Matéria e Energia 

Diferenciar o processo de respiração celular do processo de 
fermentação 

Reconhecer as reações químicas da respiração celular e da 
fermentação como processos de combustão. 

Reconhecer os processos de respiração celular e de 
fermentação como produtores de energia nos organismos. 

Identificar a transformação de energia luminosa em energia 
química, através da fotossíntese. 

Vida e Ambiente - 

Ser Humano e Saúde - 

Tecnologia e Sociedade 
Relacionar o gasto energético aos tipos de atividades do 

organismo e às condições ambientais. 

Relacionar fermentação aos seres vivos que a realizam. 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 3º 

Bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental 

9º Ano do Ensino Fundamental 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

3º  
Bimestre 

Fontes e formas de 
energia 

Distinguir conceitualmente combustível, fonte de energia e 
forma de energia. 

Relacionar a origem das fontes de energia com seu caráter 
renovável ou não. 

Analisar diferentes posições assumidas por instituições públicas 
e/ou entidades sociais sobre o uso das variadas fontes de 

energia: hídrica, eólica, solar, nuclear, geotérmica, gravitacional, 
de biomassa e fóssil. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

3º  
Bimestre 

Matéria e Energia - 

Vida e Ambiente - 

Ser Humano e Saúde - 

Tecnologia e 
Sociedade 

Reconhecer as diferentes formas de produção e uso de 
energia no planeta. 

Identificar as diferentes fontes de energia (hídrica, eólica, solar, 
nuclear, geotérmica, de biomassa e fóssil). 

Analisar os usos das diferentes fontes de energia quanto à 
sustentabilidade. 

Diferenciar o conceito de energia limpa do conceito de energia 
renovável. 

Identificar fontes renováveis e não renováveis de energia. 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 1º 

Bimestre do 1º ano do Ensino Médio 

1º Ano do Ensino Médio 

Currículo 

Mínimo  
Foco Habilidades e Competências 

1º  

Bimestre 
Origem da Vida 

Reconhecer a existência de diferentes explicações para a origem do universo, da 

Terra e da vida, bem como relacioná-las a concepções religiosas, mitológicas e 

científicas de épocas distintas. 

relacioná-las a concepções religiosas, mitológicas e científicas de épocas distintas. 

Relacionar os processos referentes à origem da vida a conceitos da Biologia e de 

outras ciências, como a Química e a 

Física. 

Reconhecer a célula como unidade morfofisiológica de todas as formas de vida. 

Matriz de 

Referência 
Domínio Habilidades 

1º  

Bimestre 

Matéria e Energia 

Identificar a transformação de energia luminosa em química através da fotossíntese. 

Identificar diferentes fontes de produção de energia: hidráulica, eólica, solar, 

nuclear, geotérmica, de biomassa e fóssil. 

Terra e universo 

Identificar diferentes explicações sobre as transformações do ambiente terrestre que 

possibilitaram a origem dos seres vivos. 

Identificar concepções sobre a origem da vida. 

Interpretar experiências e argumentos utilizados por cientistas como Redi e Pasteur 

para derrubar a teoria da geração espontânea. 

Reconhecer a história da vida na Terra com base em escala temporal: o surgimento 

da vida, das plantas, dos animais e do homem. 

Identificar o efeito estufa como condição necessária à existência da vida no planeta. 

Associar a produção de oxigênio molecular com a formação da camada de ozônio, 

indispensáveis para a existência e evolução da vida na Terra. 

Vida e Ambiente Reconhecer a teoria científica que explicita a origem e evolução das células. 

Ser Humano e Saúde - 
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 Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 2º Bimestre 

do 1º ano do Ensino Médio 

1º Ano do Ensino Médio 

Currículo Mínimo  Foco Habilidades e Competências 

2º  Bimestre Transmissão da Vida 

Identificar os mecanismos de transmissão da vida, reconhecendo a 
relação entre reprodução sexuada, 

hereditariedade, identidade e diversidade dos seres vivos. 

Associar a reprodução celular à transformação do zigoto em adulto e 
ao desenvolvimento de processos 

patológicos. 

Relacionar síntese de proteínas à ação dos genes, identificando, de 
modo geral, como ocorre a regulação da 

expressão gênica. 

Correlacionar genética, evolução e manutenção da vida na Terra. 

Matriz de Referência Domínio Habilidades 

2º  Bimestre 

Matéria e Energia - 

Terra e universo - 

Vida e Ambiente 

Reconhecer a célula como sendo a unidade morfofisiológica dos seres 
vivos. 

Associar as etapas do processo de síntese proteica à expressão 
gênica. 

Reconhecer os processos de divisão celular, a partir de 
representações e esquemas. 

Identificar as principais etapas do desenvolvimento embrionário, 
enfatizando o papel das células totipotentes. 

Identificar, em representações esquemáticas, os processos de 
formação dos gametas. 

Reconhecer a reprodução sexuada como promotora da diversidade 
de seres vivos. 

Diferenciar a reprodução sexuada da assexuada quanto ao gasto 
energético, quantidade de indivíduos gerados, complexidade e 

rapidez de ocorrência. 

Ser Humano e Saúde 

Reconhecer que as divisões mitóticas descontroladas podem resultar 
em processos patológicos. 

Identificar o código genético como responsável pelo conjunto de 
características do indivíduo. 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 3º 

Bimestre do 1º ano do Ensino Médio 

1º Ano do Ensino Médio 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

3º  
Bimestre 

Evolução das Espécies 

Reconhecer a importância da evolução na promoção de 
modelos, processos biológicos e organização da 

taxonomia dos seres vivos. 

Comparar, a partir de textos científicos e históricos, as teorias 
evolucionistas de Lamarck, Darwin e a neodarwinista. 

Identificar, filogeneticamente, as relações de parentesco entre 
os seres vivos. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

3º  
Bimestre 

Matéria e Energia - 

Terra e universo 

Diferenciar irradiação de convergência adaptativa, 
relacionando-os à compreensão da dispersão da vida na Terra. 

Identificar as semelhanças e diferenças entre as diversas 
teorias evolucionistas. 

Reconhecer os fatores que determinam o processo de 
especiação. 

Reconhecer as mutações e a seleção como fontes da 
diversidade de espécies em um determinado ambiente. 

Reconhecer que as transformações das espécies ao longo do 
tempo são resultantes dos mecanismos de mutação, 

recombinação gênica e seleção natural. 

Vida e Ambiente 
Reconhecer o papel da seleção natural no processo evolutivo 

dos seres vivos. 

Ser Humano e Saúde 

Reconhecer as teorias explicativas para origem, evolução e 
dispersão da espécie humana. 

Reconhecer que alterações funcionais no código genético 
promovem modificações adaptativas das espécies podendo 

ocasionar ou não a evolução. 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 1º 

Bimestre do 2º ano do Ensino Médio 

2º Ano do Ensino Médio 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

1º  
Bimestre 

Transformação 
Essenciais à Vida 

Analisar os processos de obtenção de energia dos seres vivos, 
relacionando-os aos ambientes em que vivem. 

Reconhecer respiração aeróbia, anaeróbia, fermentação, 
fotossíntese e quimiossíntese como processos do 

metabolismo celular energético. 

Identificar a ocorrência de transformações de energia no 
metabolismo celular. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

1º  
Bimestre 

Matéria e Energia 

Identificar os seres vivos autótrofos como responsáveis pela 
transformação da energia solar em energia química. 

Reconhecer, em diversas formas de linguagem, os grupos de 
alimentos classificados como energéticos. 

Identificar os reagentes, os produtos e os processos 
fundamentais da fotossíntese, fermentação, quimiossíntese e 

respiração celular. 

Explicar a inter-relação entre fotossíntese e respiração celular 
nos organismos fotossintetizantes. 

Comparar os processos de respiração celular, fermentação e 
quimiossíntese, quanto à produção, consumo e saldo de 

energia. 

Terra e universo 
Identificar provas bioquímicas e embriológicas do processo 

de evolução. 

Vida e Ambiente 
Interpretar fatores ambientais que interferem na fotossíntese 

e na respiração celular das plantas. 

Ser Humano e Saúde - 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 2º 

Bimestre do 2º ano do Ensino Médio 

2º Ano do Ensino Médio 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

2º  
Bimestre 

Manutenção dos 
Sistemas Multicelulares 

Reconhecer a existência de diferentes tipos de células, 
identificando a formação, organização e funcionamento de 

cada uma delas, diferenciando, de modo geral, seus 
mecanismos bioquímicos e biofísicos. 

Relacionar a fisiologia dos organismos à produção de 
hormônios. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

2º  
Bimestre 

Matéria e Energia 

Relacionar carboidratos, lipídeos e proteínas com a obtenção e 
gasto de energia pelo organismo dos seres vivos. 

Interpretar as funções desempenhadas pelos órgãos e sistemas 
envolvidos no processo de transformação, distribuição e 

liberação de matéria e energia para as células. 

Relacionar o gasto energético com o movimento dos seres 
vivos, resultante da interação entre o sistema nervoso, 

muscular e esquelético. 

Terra e universo - 

Vida e Ambiente 

Reconhecer que a diversidade da vida está diretamente 
relacionada aos tipos e à complexidade de células. 

Diferenciar a organização de células procariotas das eucariotas. 

Reconhecer a importância da interação entre núcleo celular e 
citoplasma nos processos de controle e reprodução celular. 

Diferenciar a organização e o funcionamento de células 
animais das vegetais. 

Comparar a organização e o funcionamento dos diferentes 
tipos celulares. 

Reconhecer as células dos diferentes tipos de tecidos animais. 

Ser Humano e Saúde 
Reconhecer os processos de nutrição como fonte de 
transformação e obtenção de energia para o corpo. 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 3º 

Bimestre do 2º ano do Ensino Médio 

2º Ano do Ensino Médio 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

3º  
Bimestre 

Manutenção dos 
Sistemas Multicelulares 

Reconhecer a interdependência dos sistemas que asseguram 
e regulam o funcionamento dos organismos e o papel 

dos mecanismos de controle e manutenção no equilíbrio 
dinâmico desses organismos. 

Caracterizar as funções vitais dos animais e plantas, 
identificando seus princípios básicos nos diferentes 

ambientes. 

Reconhecer a atuação dos diferentes mecanismos de defesa 
do organismo. 

Correlacionar o bom funcionamento do organismo à 
microbiota, assim como os problemas que podem ser 

acarretados por esses seres. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

3º  
Bimestre 

Matéria e Energia 
Associar o consumo calórico com as faixas etárias e 

atividades físicas dos indivíduos. 

Terra e universo - 

Vida e Ambiente 

Associar a dispersão das plantas nos diversos ecossistemas 
terrestres à organização orgânica que possuem. 

Identificar a constituição, a importância e a função das 
membranas celulares existentes nos diversos tipos celulares. 

Comparar os diferentes tipos de transporte realizados através 
da membrana citoplasmática. 

Relacionar a ativação da atividade celular com a estimulação 
hormonal. 

Reconhecer que os tecidos se organizam por meio da 
multicelularidade com princípios comuns. 

Caracterizar os sistemas humanos, compreendendo seu 
funcionamento. 

Identificar, por meio de esquemas e representações do corpo 
humano, o funcionamento conjunto de diferentes sistemas. 

Ser Humano e Saúde 
Correlacionar o bom funcionamento dos organismos dos 

seres vivos com a microbiota existente nesses organismos. 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 1º Bimestre do 3º 

ano do Ensino Médio 

3º Ano do Ensino Médio 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

1º  
Bimestre 

Humanidade e 
Ambiente 

Identificar critérios utilizados como indicadores sociais e de 
desenvolvimento humano e analisar de forma crítica as consequências do 

avanço tecnológico sobre o ambiente. 

Analisar perturbações ambientais, identificando agentes causadores e seus 
efeitos em sistemas naturais, 

produtivos ou sociais. 

Reconhecer a importância dos ciclos biogeoquímicos para a manutenção da 
vida, identificando alterações decorrentes de ações antrópicas e suas 

consequências. 

Avaliar métodos, processos ou procedimentos utilizados no diagnóstico 
e/ou solução de problemas de ordem 

ambiental decorrentes de atividades sociais e econômicas. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

1º  
Bimestre 

Matéria e Energia 
Avaliar impactos do uso de diferentes fontes de energia na economia e no 

ambiente. 

Terra e universo Reconhecer as causas e consequências do aquecimento global. 

Vida e Ambiente 

Interpretar em diferentes formas de linguagem os ciclos do nitrogênio, do 
carbono, do oxigênio e da água, reconhecendo a sua importância para a 

vida no planeta. 

Reconhecer as causas e consequências das alterações antrópicas dos ciclos 
biogeoquímicos. 

Ser Humano e Saúde 

Interpretar tabelas e gráficos que relacionam os aspectos biológicos da 
pobreza e do desenvolvimento humano. 

Relacionar o saneamento básico com a saúde humana nas diversas regiões 
brasileiras. 

Identificar situações ambientais que colocam em risco a qualidade de vida. 

Tecnologia e Sociedade 

Relacionar os padrões de produção e consumo com a devastação 
ambiental, a redução dos recursos e a extinção de espécies, apontando as 

contradições entre conservação ambiental, uso econômico da 
biodiversidade, expansão das fronteiras agrícolas e extrativismo. 

Interpretar efeitos da poluição na atmosfera, como a produção de chuva 
ácida, intensificação do efeito estufa e destruição da camada de ozônio. 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 2º Bimestre do 3º 

ano do Ensino Médio 

3º Ano do Ensino Médio 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

2º  
Bimestre 

Os ecossistemas 

Identificar a importância dos diferentes grupos funcionais e suas interações na 
manutenção dos ecossistemas. 

Reconhecer padrões em fenômenos e processos fundamentais em sua organização. 

Reconhecer a importância do fluxo de energia para a vida e a ação de agentes ou 
fenômenos que podem causar alterações nesse processo, indicando mecanismos 

de obtenção, transformação e utilização de energia pelos seres vivos, considerando 
aspectos biológicos, físicos ou químicos. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

2º  
Bimestre 

Matéria e 
Energia 

Reconhecer que os materiais constituintes do corpo dos seres vivos retornam ao 
ambiente pelo processo de decomposição e voltam a fazer parte dos seres vivos 

através dos processos de fotossíntese e nutrição. 

Reconhecer que, em cadeias e teias alimentares, o fluxo de energia é unidirecional 
e decrescente e o de matéria é cíclico. 

Reconhecer o Sol como fonte primária de energia das plantas e as sucessivas 
transformações dessa energia nos ecossistemas. 

Identificar, em cadeias e teias alimentares, os produtores, consumidores e 
decompositores. 

Classificar, nas cadeias e teias alimentares, os seres vivos quanto ao nível trófico, 
hábito alimentar e grau de consumo. 

Interpretar os diferentes tipos de pirâmides ecológicas, relacionando às cadeias 
alimentares. 

Terra e universo Caracterizar os diferentes biomas encontrados no Brasil e na Terra. 

Vida e Ambiente 

Diferenciar, com base na descrição de situações concretas, fatores bióticos e 
abióticos em um ecossistema. 

Identificar as relações ecológicas entre os seres vivos em ambientes naturais. 

Ser Humano e 
Saúde 

- 

Tecnologia e 
Sociedade 

- 
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Habilidades e Competências do Currículo Mínimo e das Matrizes de Referência do 3º 

Bimestre do 3º ano do Ensino Médio 

3º Ano do Ensino Médio 

Currículo 
Mínimo  

Foco Habilidades e Competências 

3º  
Bimestre 

Biotecnologia 

Conhecer a natureza dos projetos genomas, em especial 
aqueles existentes no Brasil, e sua importância para o 

homem e o ambiente. 

Perceber a importância da ética na utilização de informações 
genéticas na promoção da saúde humana. 

Identificar as técnicas moleculares utilizadas na detecção e 
tratamento de doenças, assim como os testes de DNA, 
sua importância e abrangência e os custos envolvidos. 

Matriz de 
Referência 

Domínio Habilidades 

3º  
Bimestre 

Matéria e Energia - 

Terra e universo - 

Vida e Ambiente Reconhecer os conceitos básicos para o estudo da genética. 

Ser Humano e Saúde - 

Tecnologia e Sociedade 

Reconhecer as aplicações da Engenharia Genética na Medicina. 

Reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação 
da paternidade e identificação de indivíduos. 

Reconhecer os benefícios da biotecnologia à saúde e à 
produção de alimentos. 

Identificar o impacto das tecnologias na qualidade de vida das 
populações. 

Identificar a técnica de obtenção de animais por meio de 
clonagem. 

Analisar efeitos de determinados agentes químicos e 
radioativos sobre o material hereditário. 

Reconhecer a importância dos procedimentos éticos no uso da 
informação genética para promover a saúde do ser humano 

sem ferir a sua privacidade e sua dignidade. 
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ANEXOS 

ANEXO A – CURRÍCULO MÍNIMO 
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ANEXO B – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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ANEXO C – INFORMATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS 
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ANEXO D – MATRIZ DE REFERÊNCIA DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 
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