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RESUMO 

 

 

 

A fim de retirar a imputação pelo fracasso escolar dos ombros das próprias vítimas 
(alunos) discutiremos como os críticos do currículo entendem a construção e o 
funcionamento deste e confrontar com a realidade do alunado, principalmente 
comparando os resultados conseguidos por estes em provas baseadas no currículo 
do ensino fundamental e médio.  Nossas pesquisas apontam que o fracasso é do 
currículo, não do aluno, que aplicado com indiferença dentro das escolas, 
menosprezam a cultura e interesses dos alunos, resultando nas crises de 
relacionamento e nos baixos resultados de forma geral. Iniciado nas primeiras 
séries, o currículo irá definir o que a desigualdade social brasileira já definiu, a 
reprodução das estruturas que formam as elites Isto poderá ser verificado com os 
resultados das provas do Saresp– Sistema de Avaliação de Resultados do Ensino 
do Estado de São Paulo. 
Palavras- chave: currículo, cultura e fracasso escolar. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

In order to remove the complains School failure by the shoulder of the outher  
victimis (students) will discuss how the critcs on curriculum  understand the 
construction in the operation of this and confront the reality of the students mainly by 
comparing the results achieved by these evidence-based curriculum primary 
education e medium. Our studies indicate that the failure the curriculum; no the 
student, who applied with indifference  within the school, despise the culture and 
interests of students, resulting in crises and relationship in lower overall. Started the 
first series, the curriculum go to what the Brazilian social inequality: defined, the 
reproduction the structures that form the power elite This be verified with the results 
of tests of Saresp  (Sistema de Avaliação de Resultados do Ensino do Estado de 
São Paulo). 
 
 
Words- keys: curriculum, culture and school failure
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Em nossas sociedades subdesenvolvidas e, por isso mesmo, descontentes consigo mesmas, tudo deve estar em 

causa. Cumpre a todos indagar dos fundamentos de tudo, perguntando a cada instituição, a cada forma de luta e até a 

cada pessoa se contribui para manter e perpetuar a ordem vigente ou se atua no sentido de transformá-la e instituir  

um ordem social melhor.  

 

Darcy Ribeiro. Prefácio da 1ª. Edição  - As Américas e a Civilização  - 1977 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O fracasso escolar é uma das marcas do ensino brasileiro. Superadas as 

barreiras da universalização do ensino fundamental, os índices de reprovação e evasão 

continuam altos, apesar da adoção de ciclos em vários estados brasileiros. Ensino de 

baixa qualidade e descontextualizado marcam os processos pedagógicos, salvo 

honrosas exceções, são apontados por muitos como fatores deste fracasso. Outros 

atribuem o fracasso à desestruturação familiar, ao desinteresse dos alunos e a crise de 

valores da educação. Nossa hipótese é que uma das causas deste fracasso seja a 

inadequação do currículo à cultura do aluno da escola pública. Entendemos que o 

currículo traz consigo interesses sociais de várias ordens e é concebido nos moldes 

europeizados e norte-americanizados se constituindo um arbitrário frente às 

peculiaridades da cultura brasileira. A própria idéia de currículo como a porção da 

cultura (WILLIANS apud VEIGA-NETO, 2004) em termos de conteúdos e práticas, - 

que por ser considerada relevante num dado momento histórico é escolarizada no 

Brasil - , desencadeia uma total desvinculação dos conteúdos e das praticas escolares 

com a estrutura social vigente.   

O fracasso escolar diante do currículo se manifesta de muitas maneiras, como a 

repetência e a evasão, mas também pode ser percebido nas provas de verificação de 

aprendizagem oficiais, nas avaliações internas das escolas, e nos vestibulares das 

universidades públicas.  Neste ponto é preciso ressaltar o que se entende como 

fracasso nos resultados e nas expectativas dos sistemas escolares é resultado da 

reprodução de um sistema de conservação das elites, e que, sendo o currículo gestado 

por estes interesses imprimem e inculcam nas camadas populares a idéia de que o 

fracasso é resultado da sua própria incompetência diante da escola ou da 

incompetência da escola.  A esse respeito, Althusser (1998, pag. 96), nos diz que a 

educação constituiria um dos principais dispositivos através do qual a classe dominante 

transmitiria suas idéias sobre o mundo social, garantindo assim a reprodução da 

estrutura social existente. 
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Complementamos esta idéia nos utilizado de Vitor Paro, que observa que o 

fracasso escolar, aparece como um produto da estupidez, da desídia ou da 

incompetência do próprio aluno. 

O mais grave dessa situação é que o fracasso não aparece como 
conseqüência, que é, da metodologia equivocada ou das más condições 
que são oferecidas para professores e alunos desenvolverem eu trabalho 
pedagógico na escola, mas como um produto da estupidez, da desídia ou 
da incompetência do próprio aluno. Este, sem o senso critico (que a escola 
não lhe deu) e acostumado a sua condição de inferioridade na escala 
social, por causa da sua origem humilde, assimila facilmente o discurso de 
seus mestres e de seus pais  ( que já passaram por processo semelhante) 
de que, se outros conseguem aprender, ele mesmo não o faz por desleixo 
ou por falta de inteligência. (PARO, 2001). 

  

Os resultados da aplicação deste currículo são vários, desde a desmotivação 

frente às carreiras mais prestigiadas do ensino superior até uma violência não gratuita 

em relação à escola. O que mais se percebe é certo conformismo e frustração 

desarticulada em muitos setores da comunidade escolar. 

A fim de retirar a imputação pelo fracasso escolar dos ombros das próprias 

vítimas, que aqui entendemos que sejam os alunos, discutiremos como os críticos 

entendem a construção e o funcionamento do currículo, comparando os resultados 

obtidos pelos alunos nas provas do Ensino Fundamental e Médio. Assim poderemos 

compreender, por que os alunos da 5ª. série da escola pública da periferia industrial da 

grande São Paulo tem resultados menores que os alunos de uma escola particular de 

uma região nobre da mesma cidade. O estudo que aqui apresentamos aponta que o 

fracasso é do currículo, que aplicado com indiferença dentro das escolas, menospreza 

a cultura e interesses dos alunos, resultando nas crises de relacionamento e nos 

baixos índices de desempenho de forma geral. .Iniciado nas primeiras séries, o 

currículo irá reafirmar o que a desigualdade social brasileira já definiu, ou seja, a 

reprodução das estruturas que formam as elites. 

Para evidenciarmos estas questões, analisamos no decorrer desta pesquisa as 

provas do Saresp – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar  do Estado de São 

Paulo, realizadas em diferentes anos.   

A título de exemplo, em 1997, quando a Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo aplicou a segunda prova do Saresp por reconhecer que o desempenho dos 

alunos em uma situação de avaliação é influenciado por uma multiplicidade de fatores, 

incluindo as características individuais dos próprios estudantes, seu backgroud de 

origem, sua motivação, sua trajetória escolar, as características das escolas que 
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freqüentam e as condições de ensino que lhes são oferecidas, considerou que estas 

questões  deveriam ser quantificadas como fatores que influenciam nos resultados, ou 

seja variáveis de desempenho. Na ocasião constatou-se que os resultados obtidos na 

prova de Língua Portuguesa da 4ª. série que meninas de cor branca, com 9 anos ou 

menos, que não sofreram remanejamento no decorrer do ano escolar, freqüentando 

escola reorganizada dirigida por um diretor mais atuante, reúnem melhores condições 

de alcançar escores mais altos. A estimativa da habilidade média de estudantes da 4ª. 

série com este perfil é igual a 58,23%, ou seja, 24,39% maior do que meninos negros, 

com 13 anos ou mais que mudaram várias vezes da turma, em escolas não 

reorganizadas, dirigida por um profissional menos atuante, que alcançam apenas 

33,85%, em nível de habilidade na mesma prova. 

Fizemos uso também da análise das questões do Saresp em diversos campos de 

conhecimento e anos, a fim de demonstrar que as questões e a avaliação como um 

todo se embasam numa relação direta com o conteúdo do currículo e desprezam o 

conhecimento cultural do aluno. Fazemos isto apoiando-nos na teoria de Michel Tort 

(1976) em que testes são elementos de classe. 

Ao analisarmos os resultados da Fuvest a partir do ano de 2005 nos deparamos 

com dados que invertem a proporcionalidade social do Brasil em que a maioria 

expressiva de negros descendentes ocupam a minoria irrisória das vagas oferecidas,. 

Esta inversão é evidenciada quando se compara a porcentagem de alunos inscritos 

pela faixa salarial ou por origem escolar, com a porcentagem de ingresso, ou seja, 

quanto maior a renda e se egresso de escolas particulares maior a participação relativa 

e absoluta nos alunos na matriculas dos cursos oferecidos pela Universidade de São 

Paulo. Como exemplo antecipado, citamos o vestibular no Curso de Medicina da USP, 

onde apenas 16% dos inscritos são oriundos de Escola Pública, e destes, apenas um 

aluno é aprovado na segunda fase. 

Estes dados reforçam o caráter de exclusão social do currículo e de afirmação da 

reprodução social. Tanto na avaliação oficial como na prova de vestibular estudadas 

nesta dissertação são preparadas com base no currículo aplicado nas escolas públicas 

e particulares do país. Este currículo definido atualmente pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs ainda estão ligados a determinantes anteriores, no caso 

de São Paulo, pela Coordenadoria de Normas Pedagógicas CENP e se fundem com os 

livros didáticos, que fortemente presentes na formação do professor, vigoram nos 

planejamentos. Praticado diariamente por ser considerado bom - pois nele o professor 
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aprendeu - este currículo mantém uma hierarquização da construção das propostas 

pedagógicas das escolas, dividindo na melhor tradição taylorista da administração, de 

um lado aqueles que pensam dentro dos gabinetes dos órgãos centrais, e de outros os 

que cumprem, nas salas de aulas, alienados do produto do seu trabalho. Desta 

maneira queremos afirmar, que o currículo, não se impõe somente aos alunos, mas 

também aos os professores e a toda comunidade escolar. 
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1. CAPITULO I 

O CURRÍCULO 

 

 

1.1 - História 

 

 

Atualmente definição do conceito de de currículo, cunhado por Willians (apud 

VEIGA-NETO, 2004) como porção relevante da cultura, que selecionada por fatores 

históricos sociais, torna-se escolarizada, é mais ou menos comum a todos os 

curriculistas. Se essa definição nos parece vaga, aceitamo-na provisoriamente para 

investigar a origem e consolidação deste conceito mais ou menos comum. Inicialmente 

analisaremos como foi a evolução do termo currículo, e como se torna hoje elemento 

de contradição na educação escolar, principalmente na escola pública. Se ligarmos a 

idéia de unidade, ordem e sequencia dos elementos de um curso a definição provisória 

inicial, temos segundo Hamilton (1991) o surgimento do termo no final do séc. XVI, 

ligado a universidades calvinistas da Europa setentrional visando a  reforma da agenda 

educativa medieval e a propagação da eficiência da escolarização surge como 

atestado de graduação outorgado (HAMILTON, 1991, p. 197-205). 

O termo currículo entra no vocabulário educacional a partir do momento em que a 

escolarização é transformada numa atividade organizada, em função de interesses 

sociais, culturais, econômicos e políticos. Ainda que se tenham registros e menções de 

campo curricular ligados ao movimento herbetiano1 é no século XX que o estudo do 

currículo adquire status de área do conhecimento educativo, tendo como seus 

precursores Dewey, Bobitt e Tyler. (PEDRA, 1997). 

Entre a obra The absolute curriculum de 1901 de Dewey até 1947, quando Tyler 

realiza uma conferência em Chicago, defendendo a demilitação do campo curricular, e 

posteriormente, com a publicação do livro, conjuntamente com Toward Improved 

Curriculum Teory, temos o final de um período de consolidação da importância do 

                                                 
1
 Johnn Friedrich Herbert.Filósofo alemão cuja as idéias foram largamente aceitam nos Estados Unidos, 

em meados do Séc XIX, ou 1985, quando da fundação da Nacional Society for the Study of Education 
onde se debateu o conteúdo e as formas de organização do currículo, 
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currículo e inicio de uma critica e aprofundamento de estudos sobre a intencionalidade 

do currículo. (PEDRA,1997). 

 

 

1.2 - Critica à visão clássica 

 

 

O currículo escolar tem sido frequentemente definido por gestores e professores 

como programa escolar. O currículo de um curso, de uma série, de um nível de ensino 

serve para demonstrar o que se aprende nestes. Porém, a simples leitura do currículo 

como programa escolar não revela os reais objetivos do currículo e muito menos a sua 

prática. Desta maneira o processo escolar é todo direcionado a atender as expectativas 

e definições do currículo, segundo o cumprimento e o aproveitamento obtido em relação 

a aprendizagem daquilo que foi definido por ele, determina, o sucesso ou o fracasso do 

aluno. Na aplicação prática da educação, na escola, o sucesso ou fracasso do aluno é 

sempre discutido no viés do currículo, questionando-se tudo que seria possível sobre 

aquele resultado obtido, porém, o motivo ordenador da estrutura de ensino, o currículo 

nem é citado. 

A prática a que se refere o currículo, no entanto é uma realidade prévia 
muito bem estabelecida através de comportamentos didáticos, políticos, 
administrativos, econômicos, etc..., atrás dos quais se encobrem muitos 
pressupostos, teorias parciais, esquemas de racionalidade, crenças, 
valores, etc.. que condicionam a teorização sobre o currículo. (GIMENO 
SACRISTÁN, 1998). 

 

Esta definição nos leva a considerar que é preciso uma certa desconfiança da 

intencionalidade do currículo a fim de orientar a leitura da prática pedagógica e da 

racionalidade intrínseca. Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e 

forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto através 

deles se realizam os fins da educação. A dissimulação dos interesses de grupos 

dominantes neutralizam os conflitos em favor próprio, contando com um discurso de 

neutralidade cientifica. É inegável que o campo do currículo é palco de disputa de 

interesses de vários segmentos, porém, os processos educativos são regidos pelos 

valores dominantes da sociedade. 
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Sistematicamente, o currículo reflete a distribuição do poder e dos principios do 

controle social, através das formas que a sociedade seleciona, classifica, distribui, 

transmite e avalia o conhecimento educativo. (APPLE 1982, 31.). É comum nas escolas 

a proclamação, nos planos de gestão, dos direitos sociais mais avançados, como 

formação ampla e cidadã, a preparação para o mundo do trabalho, a consciência critica 

e ética e de fato constatar a aplicação de „‟programas escolares descontextualizados 

visando a prova do vestibular, que carregam mensagens alienadoras desprovidas de 

problematização. Qual é o currículo visto aí? O que está escrito no plano e nos 

programas ou o que está sendo aplicado aos alunos? Em geral tende-se a resumir a 

problemática do currículo ao programa. 

Gimeno Sacristán critica esta posição pois querer reduzir os problemas relevantes 

da ensino à problemática técnica de instrumentar o currículo supõe uma redução que 

desconsidera os conflitos de interesses que estão presentes no mesmo (1998, p.71). 

Deve-se ressaltar que a redução dos problemas da educação à problemática 

técnica não se faz assepticamente em favor da ciência, e sim a favor da reprodução 

social a qual a escola esta subordinada, pois se o currículo é segundo Moreira e Silva 

(1995, p.26), um artefato social e cultural. [...] transmite visões sociais particulares e 

interessadas, [...] produz identidades individuais e sociais particulares. [...] não é um 

elemento transcendente e atemporal – tem uma história, vinculada a formas específicas 

e contingentes de organização da sociedade e da educação. Devemos lembrar que a 

escola tem papel fundamental na inculcação da ideologia da classe dominante nas 

demais classes, conforme lança Althusser argumentando que a educação constituiria 

um dos principais dispositivos através do qual a classe dominante transmitiria suas 

idéias sobre o mundo social, garantindo assim a reprodução da estrutura social 

existente (1998,p19). 

Assim se não pudermos dar uma coloração mais critica ao conceito de currículo, 

poderemos fazê-lo em relação a sua atuação frente as camadas populares, cuja 

legitimação é feita por meio do discurso científico.  

Torres (1995). nos demonstra que os grupos que detém o poder institucional, para 

assegurar a sua reprodução estabelecem sua legitimação através de pautas de 

socialização ditadas por alguém com autoridade para serem seguidas pelas novas 

gerações que devem necessariamente obedecer. 
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Para obter esta legitimação, os grupos dominantes, adotam um sistema positivista de 

renegar a reflexão, e adotar um modelo de conduta estruturado no desenvolvimento 

harmônico da sociedade, a qual depende do esforço próprio, seguindo a lógica que a 

obtenção de títulos no sistema de ensino capacitará as pessoas na atuação de postos de 

trabalho mais complexos e com melhores salários, enquanto os que têm condutas em 

desacordo com o modelo, serão marginalizados. Este discurso explica a segregação com 

neutralidade e objetividade aparente e reforça a atuação do currículo como instrumento 

de controle social. 

Já em Bourdieu (1974), o currículo é a representação escolar da linguagem e 

códigos que definem o destino de cada aluno, fazendo a seleção social e definindo o 

papel de cada um na sociedade. É um poderoso instrumento de dominação ideológica, a 

serviço das classes dominantes, prestando se a reprodução dos sistemas sociais, em 

que estão inseridos e em última análise, limita a capacidade de renovação cultural das 

próprias classes dominantes. 

Desta maneira, a cultura popular e a alegria de viver ficam do lado de fora da escola, 

uma vez que estará ali, dentro do currículo, a extraordinária função da escola como 

Aparelho Ideológico do Estado, destinando os filhos dos trabalhadores para os postos 

subalternos da sociedade e conformando-os lá.   

O programa é definido pelas estruturas sociais dominantes que escolhem os 

conhecimentos socialmente válidos para a inserção da criança no mundo do trabalho. 

Ainda temos que compreender que embora a classe professoral não se apresente 

como classe econômica dominante, constitui sem duvida uma elite cultural e por isso se 

compromete com seus valores, reduzindo seu caráter crítico e ampliando as 

características coorporativas conservadoras. É notável a forma que vem evoluindo a 

criticidade no meio professoral, porém paira uma resignação geral frente aos paradigmas 

do programa, principalmente quando contrastado com as escolas particulares, as quais 

são vistas com excelência de qualidade. 

Advindos em grande parte da classe média, os professores coadunam com a 

meritocracia, menosprezando a condição social do seu aluno, intermediando com o 

currículo este afastamento. O professor formado na fôrma da reprodução dos conteúdos, 

e na sua grande maioria formado na escola pública do passado, elitista e exclusora, não 

percebe as condições de reprodução do currículo e muitas vezes, ingenuamente, acredita 
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na isenção da aplicação dos conteúdos e da sua prática pedagógica. A construção da 

cidadania proposta pela maioria dos professores, antes de tudo, está centrada na 

desautorização exercida pela excução do currículo, a espinha dorsal da organização 

escolar. Assim, todos os tempos e espaços escolares são planejados e programados 

para sua execução e é ele – o currículo- que institucionaliza a vida escolar, concorrendo 

para  

 

um longo e sofisticado processo de anulação da pessoa do aluno (...) ou ainda 
na ousada reflexão do professor ... a qual tem sido uma educação fundada na 
pedagogia da desautorização, papel bravamente cumprido pela escola, seu eixo 
central tem sido a negação daquilo que é produzido pelo aluno no que se refere 
ao pensar, ao sentir, ao imaginar, ao decidir, ao agir...em síntese, negação do 
processo de produção do aluno. (BARBOSA, 1998, p.8). 

 

A aceitação do currículo escolar como algo pronto, definido pelos especialistas da 

educação, e transferido para a sala de aula conforme programa estabelecido pelo 

professor, constitue-se em um dos maiores problemas para a transformação da prática 

escolar que vise o sucesso do aluno. Esta aceitação enfatiza o ensino em detrimento da 

aprendizagem. Nas reuniões de conselho de classe, lócus de discussão sobre o 

aproveitamento escolar, o debate sobre a relevância de conteúdos programáticos, 

determinados pelas propostas curriculares é inexistentente, e quando proposto, torna-se 

ponto de honra na defesa incondicional da área de atuação do professor. Não se 

questiona a legitimidade do currículo em relação a cultura e ao momento escolar vivido 

pelo aluno. Segundo Gimeno Sacristán, 

 

(...) uma característica lamentável das aprendizagens escolares continua sendo 
que se mantém muito dissociadas da aprendizagem experiencial extra-escolar 
dos alunos. Este distanciamento se deve a própria seleção de conteúdos dentro 
do currículo e a ritualização dos procedimentos escolares, esclerosados na 
atualidade (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 237). 

 

 

A cartilha, o livro didático e a apostila são ainda os parâmetros para o trabalho do 

professor, que se resigna frente a qualquer inovação, seja por medo, incompetência ou 

firme concepção. Neste campo limitador das sua próprias ações não sobra ao professor 

outra condição a não ser o principal implementador das diferenciações sociais reais pelas 

igualdades declaradas e irreais. 
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1.3 - Currículo Oculto 

 

 

Os estudos da teoria crítica do currículo têm nos trazido muitas contribuições e 

alertas, suficientes para compreender que o currículo real, o que se desenvolve na escola, 

é muito diferente do currículo oficial, documentado e recomendado. Há uma dimensão de 

elaboração do currículo, localizada indiscutivelmente no interior da escola, muitas vezes 

não reconhecida de modo clara pelos educadores que levantam questões como a de quem 

são os significados reunidos e distribuídos através dos currículos declarados e ocultos nas 

escolas. 

Vale dizer que currículo oculto é aqui entendido como normas e valores que são 

implícitas porém efetivamente transmitidos pelas escolas e que habitualmente não são 

mencionados na apresentação feita pelos professores dos fins ou objetivos  (APPLE, 1982, 

p26). A própria organização das pessoas e do trabalho na escola, de seus tempos e 

espaços, é uma parte desse currículo ao impor cortes, fragmentações e simplificações aos 

conteúdos, desenhando modos de ensino e aprendizagem, limitando os contornos do 

conhecimento que a escola distribui. 

O que estamos ensinando aos alunos? Aprende-se 

 
“...a viver numa concentração de indivíduos, num espaço relativamente 
exíguo, que implica numa frágil intimidade: aprende-se também a se isolar, a 
ignorar ou a tolerar interrupções, a diferenciar a satisfação dos desejos 
pessoais ou renunciá-los. Aprende-se também a matar o tempo, ter 
paciência, tornar-se alvo de avaliação dos outros, a satisfazer as 
expectativas dos professores e dos colegas (MACEDO, ano 2000, p. 260). 

 

 

Circulam, ainda, na escola, valores e atitudes, além das normas e regras de 

comportamento, regulando o que se pode e não se pode fazer ou falar, em que situações, 

com que objetivos; há os modos aceitos e valorizados de se dirigir às diferentes pessoas, 

responder a campainhas, ocupar as salas e os pátios, realizar tarefas; há um aprendizado 

constante que permite a cada um saber o seu lugar, quem manda a quem obedece, quem 

fala e quem cala, quem tem mais valor, quem importa para o professor, que conhecimento 

é mais importante... Todas essas aprendizagens implícitas, tão naturalizadas que podem 
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passar despercebidas, criam expectativas em relação aos alunos. Elas também fazem 

parte do que a escola ensina, construindo seu currículo oculto; este precisa ser flagrado a 

problematizado, numa reflexão sobre o sentido das relações a práticas instaladas no 

cotidiano escolar para a formação de cidadãos autônomos, responsáveis a criativos. 

Torres (2002, p.85) também apresenta outras formas de funcionamento do currículo, 

como o tratamento desigual dado aos meninos: Por regla general, lãs niñas despliegan 

conductas especificas para su adaptación. Para ele, o curriculo demonstra as atitudes 

adequadas para os dominantes e para os dominados, mesmo no micro espaço social. 

 

 

1.4 - O Currículo no Brasil 

 

1.4.1 - Debate atual 

 

Destarte, a implantação de um currículo para as elites portuguesas no período 

escravagista, a tentativa de um pensamento de currículo escolar apareceu no Brasil nos 

anos vinte e trinta, que influenciou os escolanovistas, fortemente marcado pelo 

pragmatismo norte americano e diversos autores europeus (MOREIRA, 2004) 

Com o golpe militar todo o panorama político econômico ideológico e educacional do 

país sofreu substanciais transformações, assumindo de vez uma vertente norte americana 

do currículo, que permanece até hoje. Os critérios para a seleção de conteúdos 

programáticos, são europeizados e americanizados. A escolha destes conteúdos 

remontam os acordos de cooperação MEC USAID, com um claro cunho liberal. Assim a 

aplicação de currículos científicos levaria a uma superação das dificuldades 

momentâneas da educação brasileira no período, porém apresentavam-se como 

esperança de desenvolvimento social sustentado. 

Estes critérios para a seleção de conhecimento são nas ciências naturais os 

universalmente válidos, explicando-se assim as intermináveis e incompreendidas tabelas 

de matemática, física e química; isto sem falar nas tabelas de química com 

nomenclatura em latim. O ensino de Química sem uso de laboratórios seguia uma lógica 

norte-americana de estímulo do cálculo, o que marcara fortemente os vestibulares das 

universidade públicas. Nas ciências humanas, os critérios são os da cidadania, ligados a 
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preservação da propriedade e da organização democrática, valorizando a elite política 

em detrimento da história, social e regional. Nas linguagens, adota-se, de forma 

aristocrática, as regras da língua portuguesa falada nas elites. 

A adoção de um sistema curricular com esta estrutura se sustenta no conceito de 

neocolonialismo, em que, segundo Altbach: 

 

Assistência estrangeira, um elemento chave nas práticas neocoloniais das nações 
industrializadas não precisa visar manter a posição dominante do país “doador”, 
mas pode ser planejada para atender as necessidades de desenvolvimento 
identificadas por nações de Terceiro Mundo (1982,p 471). 

 

Sendo assim construído o currículo propõe a adoção a-critica de sistemas 

escolares estrangeiros como solução os nossos problemas. O currículo euro-

americanizado sofre seu reves no total fracasso de aproveitamento. Percebe-se que a 

universalização da escola fundamental enfrenta um monstruoso debate critico sobre o 

seu significado frente aos resultados de aproveitamento escolar. 

Este programa arbitrariamente aplicado pela classe dominante ao cotidiano escolar 

e o inacreditável número de reprovações, chegando a 50% da primeira série para a 

segunda série primária promoveram intenso afastamento da classe popular da escola, e 

um rebaixamento geral da auto-estima em todos os segmentos escolares. Os exames 

escolares externos tais como o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, o 

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - Saresp os 

vestibulares das universidades públicas comprovam este fracasso como esclareceremos 

no capitulo III. 

A reflexão sobre o fracasso escolar, compreendido à luz da mesma lógica 

excludente que preside os contrastes e a desigualdade social em nosso país, reforçou a 

importância de possibilitar o acesso desses jovens ao conhecimento escolar, como 

defesa da distribuição mais ampla e equitativa de bens e serviços em nossa sociedade.  

Nessa distribuição, procurou-se oferecer pistas para o melhor trabalho pedagógico 

possível, para favorecer o crescimento desses alunos, até então marginalizados na 

escola. No entanto, este esforço resultou num aprofundamento da crise escolar dentro 

da escola. 

Podemos afirmar que não há divergências entre o que se propõe no programa, no 

que se aplica na escola e no que se avalia nas provas globais. Muito pelo contrário, elas 

se complementam e sustentam a aplicação e valorização do currículo escolar. As 
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autoridades culpam as escolas e professores; as escolas a falta de recursos e seus 

professores; os professores culpam os citados anteriormente e as crianças 

desinteressadas. Todos, que não podemos negar-lhes suas verdades, concordam que o 

aprimoramento de cada instância envolvida levará ao sucesso esperado. O que estamos 

defendendo aqui, é que o fracasso nas avaliações é uma reação não consciente aos 

códigos de dominação, que tal qual a branquização esperada com a democracia 

interracial frustou-se ao constatar, que ao contrário que se pretendia, a população 

escureceu morenizando-se. 

A democratização das escolas demonstrou que a  ciência da elite é incapaz de 

transformar-nos em brancos europeus, com aquela cultura, imposta ao povo como sendo 

superior, e está banalizando o pretenso conhecimento escolar, frustrando a hipótese de 

nos tornar todos europeus a partir da definição dos currículos. Assim, a violência escolar, 

a evasão e a reprovação são, antes de tudo, uma reação a instalação curricular de forma 

geral. 

Cabe um esclarecimento sobre a nossa oposição do conteúdo da escola, 

entendendo que geografia, matemática, biologia e etc.. fazem parte da cultura universal e 

como ciências que podem ajudar as pessoas a superar as dificuldades da relação com a 

natureza, e portanto teriam validade por si. 

Conforme Barbosa (2003, p125) “ O problema não se põe pela negação dos 

conteúdos apresentados pela escola. A questão se coloca pela forma hermética, 

monolítica, como são concebidos e “ passados” os mesmos, sem a mínima brecha( ou 

chance) de interferência, de interrelação a ser estabelecida. Não há como jogar o 

conteúdo apresentado; ele é democraticamente imposto e a única saída é engoli-lo 

garganta abaixo, de preferência sem rangidos ( até porque, dependendo dos rangidos, o 

controle, chamado avaliação, se manifesta e é violento). Vale lembrar o exemplo da 

professora...que colocou o aluno de castigo em pé, de frente para a classe, braços 

erguidos e com a língua para fora!...” 

Os conflitos advindos desta relação, longe de terem se esgotado configuram-se 

como as violências físicas, ou não,  acontecidas dentro da  escola, o absenteísmo 

elevado do corpo docente, a instituição de políticas compensatórias, o assombro da 

população com os resultados escolares divulgados pelo governo, os pobres fugindo de si 

mesmos e os outros fugindo dos pobres, a renegarem as escolas do bairro, buscando 

sempre outras “melhores” ou consagradas. Todo este quadro  leva muitos autores a 

abordarem o tema de maneira articulada ao que comumente chamam de sucateamento 
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da escola pública. O sucateamento da escola, conforme os  autores acima mencionados 

se deu pela política neoliberal que representa a ação mais global do mundo econômico e 

político mundial, causando nas escolas a perda da qualidade.  

Estes advogam que qualidade sem quantidade não é qualidade, é privilégio. Porém 

falta definir o que entendem por qualidade e, não é nossa vontade expandir este currículo 

para todos, considerando-os assim, válidos socialmente, por que na nossa sociedade, a 

pratica curricular só é valida para a elite, socialmente valida para uma pequena parcela da 

população. 

Ainda sobre o currículo cabe-nos denunciar, como assim fez Bourdieu ao nos dizer  

que para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 

desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos 

do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de 

avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais 

(1974, p. 51). Em outras palavras, tratando todos os educandos como iguais em direito e 

deveres, o sistema escolar é levado a dar sanção às desigualdades iniciais diante da 

cultura. 

Ora, o sistema de avaliação nacional de competências é antes de tudo uma violência 

contra o individuo, pois elege arbitrariamente, subordinada a uma lógica de mercado, 

competências universais, e aplica sem escrúpulos nas mais distantes escolas das mais 

diversas regiões, a mesma prova, em nome de um currículo chamado de base nacional 

comum, estabelecida em lei e princípio, como direito e dever mínimo de cada cidadão. 

O processo de exclusão social pela universalização da educação por meio do 

programa, que não termina nas avaliações diagnósticas do governo, é aprofundado nos 

sistemas de seleção na universidade e cargos públicos e em algumas empresas 

capitalistas, que ao nosso ver trazem uma distorção de realidade, na qual para o serviço de 

limpeza, mede-se a quantidade de acertos nas provas, e não se verifica se a pessoa sabe 

varrer. 

Os vestibulares e as provas de provimentos de cargos públicos são verdadeiros 

selecionadores de classe, e os testes são como já denunciou Tort (1976), testes de classe, 

vinculados a classes sociais. 

Nosso estudo revela que o fracasso da aprendizagem do programa com a 

democratização da escola continuou garantido a elitização das vagas nas universidades 

públicas. Nesta direção ressaltamos que por força da lei, 75% da carga escolar deve 

contemplar disciplinas do núcleo comum, sejam escolas públicas ou particulares. 
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Por fim refutamos ainda, aquele que diante destes dados enfatize a necessidade 

de investimentos na educação pública a fim de igualar proporcionalmente a 

participação das classes sociais nas universidades públicas. Afirmamos que os 

investimentos devem ser feitos, e urgentemente, porém não na manutenção dos 

paradigmas curriculares que fazem o sucesso da escola particular, pois este sucesso 

está subordinado a uma condição social do aluno.  

 

 

1.5  - Conceito de Cultura. 

 

Em nosso tema, o currículo se opõe à cultura, principalmente a cultura do aluno da escola 

pública, questão que é demonstrada, anteriormente,  pela inadequação e intencionalidade 

do currículo selecionado como “válido” e também demonstrada posteriormente, pelos 

resultados obtidos pelos alunos e pela construção das questões.Tratamos do tema como 

perfil favorável e perfil desfavorável, sem contudo definir como é e quais elementos 

compõe qualquer um destes perfis, que não sejam aqueles debatidos no Capitulo III. 

Tentamos nos esquivar de um conceito de cultura elaborado, pois o centro do nosso 

trabalho é a inadequação do currículo, e não a cultura do aluno. Assim a cultura do aluno 

da escola pública seria encontrada no conjunto de fatores sócio-econômicos que 

favorecem certas posturas como valorização da vida prática, utilização da linguagem oral. 

Procuramos, para esta definição, um conceito que se aproximasse do antropológico.  

Assumimos a definição de Edward Tylor, 1871, na qual “cultura é o todo complexo que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis ,costumes ou qualquer outra capacidade 

ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade.”( Tylor foi o 

primeiro a formular o conceito de cultura do ponto de vista antropológico da forma como é 

utilizado atualmente.) Embora este conceito nos pareça simplista, serve-nos para 

anunciar que estes “conhecimentos, crenças, arte, moral, leis ,costumes ou qualquer 

outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma 

sociedade” são adquiridos pelas crianças que formam o grupo de alunos da escola 

publica na convivência com familiares e pessoas que vivem em torno da escola em que 

estuda, ou seja a valorização da escola e das práticas sociais daquele grupo refletem na 

formação da criança. 

Aprofundando a nossa concepção aproxima-se da durkeimiana, que seja numa sociedade 

de coesão mecânica, ou numa sociedade de coesão orgânica, os indivíduos nascem da 
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sociedade e não o contrário (ARON, 1993 p.301). As forças sociais, para autores mais 

críticos2 ou a divisão do trabalho social, para este autor definem o comportamento social 

de cada grupo.    

 

 1.5.1 - Cultura Popular como Cultura do Aluno da Escola Pública. 

 

Tomando inicialmente como  definição o que diz os verbetes dos dicionários, pelo menos 

em suas primeiras acepções, corremos o risco de não avançarmos muito, mas é 

necessário colocar um marco inicial na nossa definição de Cultura do Aluno da Escola 

Pública, pois, embora as analises do currículo e das provas do Saresp apresentem 

implicitamente a cultura do aluno, cabe-nos ampliar e especificar o que entendemos 

neste ponto. Tanto no Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa como no Dicionário 

Eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa, encontramos primeiramente a idéia de povo 

enquanto “totalidade de um território ou de uma região”. Somente na sexta acepção do 

primeiro e na oitava do segundo encontramos a idéia de que "povo" se refere a uma 

determinada parte do conjunto total de participantes de uma sociedade. Assim conceitua 

o segundo dicionário mencionado: "conjunto dos cidadãos de um país, excluindo-se os 

dirigentes e a elite econômica". Há nessa perspectiva a conceituação de popular por 

oposição, ou ainda, pela sua negativa. Cultura popular seria então um conjunto de 

práticas culturais levadas a cabo pelos extratos inferiores, pelas camadas mais baixas 

de uma determinada sociedade.  

Servi-mo-nos deste conceito para reafirmar que a cultura escolar, aqui definida como 

currículo, está em franca oposição a cultura popular, pois o objeto do currículo seria a 

ciência e a cultura elaborada, em última análise, a praticada pela elite.  

Encontramos em Ortega y Gasset(BARBERO 1997: 43),  um conceito pelo qual cultura 

vai se definir pelas normas, ou seja, quanto mais norma mais cultura, e é essa 

incapacidade de se mover de forma racional e normativa que vai afastar as massas de 

uma produção cultural que valha esse nome. Em outras palavras Ortega y Gasset 

pensa a impossibilidade e a incapacidade da massa produzir cultura, ou melhor, que a 

atividade da massa não pode ser definida como cultura.  

                                                 
2
 Karl Marx – O modo de produção da vida material domina em geral o desenvolvimento da vida social, política e 

intelectual. Não é a consciência dos homens que determina sua existência, mas ao contrário, é  a sua existência 

social que determina a sua consciência. ( Contribuição á Critica da Economia Politica, Introcução. Obras, t I PP.272-

275.) 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Uma simples consulta a definição de cultura popular nos dá a dimensão da 

desvalorização desta em relação a elite  e a ciência. 

A crítica dos pensadores de origem européia se articula por um certo pessimismo, 

talvez com exceção do pensamento marxista, todos vêem nas movimentações das 

massas no cenário urbano e moderno, o risco da desestabilização e da decadência 

moral e cultural. O pólo oposto a esse pensamento, são as análises dos pensadores 

americanos já no século XX. Assim se refere Barbero: "Para os teóricos norte-

americanos dos anos 1940-1950 a cultura de massa representa a afirmação e a aposta 

na sociedade de democracia completa" (Barbero,1997:69). 

A filósofa Marilena Chauí que em sua obra Conformismo e resistência: aspectos da 

cultura popular no Brasil, faz primeiramente uma abordagem do termo através de sua 

etimologia. Dessa forma revela que o termo cultura vem do verbo latino colere que 

originalmente era utilizado para o cultivo ou cuidado com a planta. Por analogia o termo 

foi empregado para outros tipos de cuidados, como o cuidado com a criança ou 

puericultura, o cuidado com ou deuses, ou culto etc. cultura era então o cuidado com 

tudo que dissesse respeito aos interesses do homem, quer fosse material ou simbólico. 

Para a manutenção desse cuidado era preciso a preservação da memória e a 

transmissão de como deveria se processar esse cuidado, daí o vínculo com a 

educação a ao cultivo do espírito. O homem culto teria então uma interioridade 

"cultivada para a verdade e a beleza, inseparáveis da natureza e do sagrado". 

(Chauí,1986:11).  

Específico da natureza humana, isto é, o desenvolvimento autônomo da razão 

na compreensão dos homens, da natureza e da sociedade para criar uma ordem 

superior (civilizada) contra a ignorância e a superstição (Chauí, 1986:13). 

 

A cultura por sua vez era invenção, mobilidade, ou "o reino humano da história".  

Podemos entender a partir do que vimos até aqui, que a cultura popular pôde servir de 

elemento constituinte básico para a formação de uma unidade nacional, oferecendo a 

esta uma memória a ser compartilhada e símbolos capazes de produzir um eficiente 

nível de coesão social, e tambêm de uma prática de subsistencia. Por outro ela 

também pôde ser um empecilho, no sentido de que a constituição do estado nação, se 

consolidou se sobrepondo às unidades culturais existentes tentando homogeneizá-las, 

transformando-as em parte dessa nova estrutura nacional. Nesse sentido podemos 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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perceber que a cultura popular serviu, contraditoriamente, como resistência cultural ao 

processo de unificação nacional, seja político –econônomico, seja educacional. 

Darcy Ribeiro, defende a particularidade do brasileiro, tanto biológica quanto cultural 

quando afirma que a miscigenação e a construção do Brasil pela via da exploração das 

classes subalternas, criaram um “povo novo”. Novo por que é gentio no trato dos 

estrangeiros, novo por que se unificou em uma língua, em um esporte, o futebol e em 

uma festa cultural, o Carnaval. Novo também por que é cruel nas atitudes violentas, 

herdadas de um passado guiado por chicotadas, trabalho extenuante e morte. 

 

 

Roberto da Matta, em  O que faz do Brasil, Brasil, dá a dimensão da particularidade da 

cultura brasileira e a identidade deste povo com a cultura popular:  

Sei, então, que sou brasileiro e não norte-americano, porque gosto de comer feijoada e 

não hambúrguer; porque sou menos receptivo a coisas de outros países, sobretudo 

costumes e idéias; porque tenho um agudo sentido de ridículo para roupas, gestos e 

relações sociais; porque vivo no Rio de Janeiro e não em Nova York; porque falo 

português e não inglês; porque, ouvindo música popular, sei distinguir imediatamente um 

frevo de um samba; porque futebol para mim é um jogo que se pratica com os pés e não 

com as mãos; porque vou à praia para ver e conversar com os amigos, ver as mulheres 

e tomar sol, jamais para praticar um esporte; porque sei que no carnaval trago à tona 

minhas fantasias sociais e sexuais; porque sei que não existe jamais um “não” diante de 

situações formais e que todas admitem um “jeitinho” pela relação pessoal e pela 

amizade; porque entendo que ficar malandramente “em cima do muro” é algo honesto, 

necessário e prático no caso do meu sistema; porque acredito em santos católicos e 

também nos orixás africanos; porque sei que existe destino e, no entanto, tenho fé no 

estudo, na instrução e no futuro do Brasil; porque sou leal a meus amigos e nada posso 

negar a minha família; porque, finalmente, sei que tenho relações pessoais que não me 

deixam caminhar sozinho neste mundo, como fazem os meus amigos americanos, que 

sempre se vêem e existem como indivíduos!(DAMATTA1984, p11) 

Toda esta particularidade que faz parte do cotidiano do povo brasileiros, e dos alunos 

da escola publica entram na escola como forma de reação a institucionalização. Todas 

as manifestações culturais são vistas com desconfiança pela estrutura curricular e 

pelos professores. Carnaval, futebol e feijoada só entram no currículo escolar em Artes, 

quando se prepara alguma fantasia e em Educação Física. Todas as relações da 

escola previstas no currículo e na sua organização são feitas para o fortalecimento da 

instituição e do instituído, não há espaço para a cultura. 
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Assim, os esforços da escola em “civilizar” o povo brasileiro institucionalizando o 

conhecimento escolar nos termos da cultura euro-americana, transformou-se em dada 

medida, mesmo como um arbitrário, em prática escolar, porém é negada na mesma 

medida pois não se incorpora na vida cotidiana do aluno, Enfim, queremos dizer que a 

cultura popular dos alunos sofre pressão pela cultura escolar, particularmente neste 

quesito chamado de currículo, porém,  esta por não ter importancia fundamental na sua 

cultura, é negada das várias formas das quais destacamos a violencia escolar, ou para 

melhor caracterizá-la, de contra-violencia escolar3 . Não haveria como o currículo 

libertar e ser apropriado pela cultura se não pela via que propõe Sniders( 1976, p.395)  

 

 A escola só pode triunfar junto dos alunos do povo e faze-los triunfar de for 

capaz de comunicar uma alegría atual aquilo que lhes ensina: o prazer de sentir a 

emoção de um poema, seja composto por um escritor ou por eles, de desenvolver 

um raciocícinio coerente, de construir  e de compreender os mecanismos, o 

sentimento de ter uma visão mais segura dos próprios problemas. 

 

Nesta noção de aproximação de currículo a cultura do aluno da escola pública onde o 

prazer e o contexto não seja negado, o autor continua: 

Os alunos do povo pedem que a escola lhes fale deles mesmos, e de seu tempo, do 

mundo e das suas lutas – o que implica uma conexão direta entre o movimento 

social e o que se passa na escola. 

A cultura do aluno da escola publica está ligada às condições sociais de moradia deste, 

e é definida em ultimo grau pelo patrimônio sócio-econômico. 

Assim podemos verificar que a cultura escolar alcança alguma reveberação: a melhor  

a escola publica estadual se compara as piores particulares, nas escolas  centrais 

aonde o índice de vulnerabilidade juvenil é baixo. 

Excepcionalmente encontramos escolas localizadas em áreas de alta vulnerabilidade 

social obtem resultados superiores a uma escola vizinha e próximos de escolas 

centrais. Tal fenômeno se explica pela aglutinação em torno de um projeto pedagógico 

conservador, que com exigências pedagógicas excludentes, como lição de casa, uso 

de uniforme, advertências, suspensões de alunos, conteudismo, notas baixas, 

classificação dos alunos em series A, B ou C de acordo com seu desempenho e 

                                                 
3
 Ver texto de Décio Saes e Maria Leila sobre Violencia Escolar publicado em revista.ANPED.. 
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conduta e imposições burocráticas excessivas como taxas para APM (Associação de 

Pais e Mestres), comprovante de endereço, fotos e outros documentos, que 

transformados em obrigatórios também se constituem em arbitrários impeditivos de que 

aquele aluno menos favorecido possa se matricular naquela escola. Complementa-se 

ainda que, quando a escola apresenta um projeto organizado desta maneira, 

professores, pais e alunos que detém um capital cultural mais elevado que a maioria da 

circunvizinhaça da escola se engajam em fortificar este projeto, tido como bom por 

estes grupos, e promovem a “legitimação” deste projeto aceitando a exclusão daqueles 

que não acompanham o ritmo estabelecido neste projeto, seja por reprovações 

sucessivas ou por transferências compulsórias para as escolas “menos” organizadas 

do bairro, e portanto com menor desempenho. Muitas vezes esta transferência se dá 

pela própria vontade do aluno, que ali não encontra pares que não aceitam 

passivamente este processo de inculcação. 

Há ainda um choque cultural quando o aluno descobre que a defesa incondicional que 

a escola faz pelo mérito, pelo desenvolvimento da pessoa pelo seu próprio valor, não 

só deixa de acontecer na escola como também não tem nenhuma sustentação na 

sociedade capitalista, seja por ver a situação de vida dos trabalhadores da sua família, 

seja por já ter tido experiência precoce com o mercado de trabalho ou no trabalho 

informal. 

Uma questão complementar deve ser inserida nesta altura é que o Saresp de 2008 

revelou um dado interessante, onde escolas consagradas pela opinião publica não 

atingiram a meta prevista pela Secretaria da Educação. Esta nota definida pelo IDESP - 

, previa um aumento quantitativo no desempenho de cada escola, explicando, a nota 

alcançada pela escola no ano era acrescida de um percentual para o ano seguinte e 

projetada para os próximos trinta anos. Aconteceu que a maioria destas escola 

cumpriram apenas 30% desta nota. Outro dado é que uma grande parte das escolas 

que tinha nota de 10 a 30% inferior a este grupo em consagrado em 2007, cumpriram 

sua meta e alcançararam a mesma, ou uma um pouco menor, deste grupo superior em 

2008. 

Estes resultados nos leva a formular a hipótese de que o Saresp estabelece padrões 

que não podem ser alcançados por nenhuma escola pública. Mais uma vez a nossa 

afirmação baseia-se inteiramente na inadequação do currículo a cultura doa alunos, 

para que outros não se aproveitem desta para declarar o fracasso dos professores e 

dos alunos frente a uma avaliação externa. 
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Queremos demonstrar com isto que , embora as condições sócio econômicas e de 

baixa vulnerabilidade juvenil destas  escolas sejam favoráveis, elas não são suficientes 

para superar a barreira imposta pelo currículo contido na avaliação do SARESP. 
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2. CAPITULO II 
OS SISTEMAS MANTENEDORES, AS AVALIAÇÕES E AS LEIS DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

2.1 - Uma abordagem da avaliação como instrumento da política 

neoliberal. 

 

 

Fazendo uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os sistemas de ensino 

público, além de garantir a inculcação ideológica da classe dominante, desestrutura 

ações autônomas das unidades escolares e, principalmente, a prática política 

tradicional e arcaica das forças legislativas. Seguindo uma tradição de unidade a força 

e a miséria, o Brasil, sem identidade cultural própria e legítima, segue o mesmo 

parâmetro das mais longinquas beiradas do Pará até as portenhas escolas na divisa 

com a Argentina. Os mantenedores, que através de provas globais conclamam como 

direito do cidadão uma base comum de conhecimento visando verificar o grau de 

consecução dos objetivos das leis de bases do sistema educativo, dos objetivos 

mínimos de cada ciclo de estudos e dos objetivos gerais de cada disciplina, acabam 

por aviltar e violentar o cidadão que diz proteger, retirando-lhe a competência de 

construção da sua cidadania, por uma já definida, marcada pela reprodução do sistema 

social excludente. 

Pode se perceber que o Estado que tem interesses no currículo, impõe a idéia de 

que uma qualificação almejada implica colocar, também, no centro do debate, as 

atividades escolares de ensino e aprendizagem e a questão curricular como de 

inegável importância para a política educacional da nação brasileira. (PCN, Volume 1, 

pp.13/14) e define que 

 

cabe à Câmara de Educação Básica do CNE exercer a sua função 
deliberativa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, reservando-se aos 
entes federativos e às próprias unidades escolares, de acordo com a 
Constituição Federal e a LDB, a tarefa que lhes compete em termos de 

implementações curriculares.(PCN, Volume 1, pp.13/14)  
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O enunciado citado nos mostra a intencionalidade do poder central que pensa o 

currículo e da instituição final,  a escola que cumpre, implantando o currículo, na pior 

tradição taylorista de separação das atividades. 

Neste ponto evidenciamos o interesse do Estado na educação, pois o domínio do 

currículo favorece a inculcação das ideologias neoliberais, necessárias para uma 

reprodução mais eficiente da exploração capitalista. Exemplo deste apelo pode ser 

encontrado nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio – Resolução CEB no. 3 de 

junho de 1998, que sendo este, definido pela LDBEN, a etapa final da educação 

básica, propõem o ideal de formação do jovem. No seu artigo 3o. encontramos o 

seguinte: 

Estética da Sensibilidade: Como expressão do tempo contemporâneo, a 
estética da sensibilidade vem substituir a da repetição e padronização, 
hegemônica era das revoluções industriais. Ela estimula a criatividade, o 
espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a 
constituição de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com 
o incerto, o imprevisível e o diferente. A estética da sensibilidade 
estruturada, própria de um tempo em que os fatores físicos e mecânicos são 
determinantes do modo de produzir e conviver, a estética da sensibilidade 
valoriza a leveza, a delicadeza e a sutileza.  

 

 

A redução das garantias sociais e o individualismo, políticas neoliberais que 

substituem o Bem Estar Social são incorporados no currículo como um bem maior, 

inquestionável, principalmente pela inevitabilidade, ou ainda, seus princípios são 

assumidos com bens universais e por isso são direitos irrecusáveis pela população. 

E continua: 

 

A necessidade de um ensino (médio) com identidade de educação de 
jovens, respeitando a diversidade de cada meio social, deve ser articulada 
com mecanismos de avaliação de pontos de chegada em comum. O 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e, mais recentemente, o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são mecanismos indicação da 
eficiência e igualdade do sistema.(1995) 

 

Assim, implantação deste sistema não pode contradizer os seus princípios de 

construção de identidades e, portanto, a prática autônoma na sala de aula, tem como 

pressuposto a capacidade e o compromisso do professor inspirado na ética da 

sensibilidade, ou seja, os valores universais determinados pelo sistema central. 

A autonomia proposta pelo poder central, depende da qualificação permanente 

nos fundamentos institucionais, dos que trabalham na escola e, em especial, dos 
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professores. Assim, o fracasso escolar nestes parâmetros estabelecidos pelo poder 

central, resume-se na garantia do sucesso desta implementação baseia-se na 

responsabilização dos gestores, diretores, professores, para que a sociedade em geral 

participe e acompanhe as decisões sobre os objetivos, prioridades e uso dos recursos. 

(PCN,1996) 

Assim, contraditoriamente, as provas oficiais verificarão aquilo que as escolas não 

são capazes de oferecer, ainda que tivessem a autonomia proposta no texto, e dessa 

maneira, verificarão as obrigatoriedades do sistema. 

Um sistema social de educação está intimamente ligado aos processos de 

reprodução do sistema social capitalista. Os conceitos de nação, de individualismo, de 

consumo são algumas das maiores políticas do neoliberaliberalismo que comandam os 

caminhos da economia atual, e estão contemplados nas Diretrizes e nos Parâmetros 

Curriculares brasileiros. 

A política clara de não intervenção do Estado, privatizando setores da 

infraestrutura, e reduzindo as garantias sociais, está hoje em conflito com o caráter 

nacionalista e positivista do antigo currículo e atual prática docente. 

Os governos eleitos diretamente vem desenvolvendo políticas centradas na 

economia, desvencilhando-se das obrigações desenvolvimentistas, e apostando na 

regulação do mercado e do desenvolvimento pela competividade. Estes governos 

exigiram mudanças em todos os planos nacionais, das quais a educação não poderia 

ficar de fora. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, planta 

ares democráticos surgidos da Constituição e do apelo das reformas urgentes pela 

universalização do ensino básico. Neste sentido a Lei divide o ensino básico em três 

níveis: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório, e o Ensino Médio, e 

define prioritariamente as diretrizes para o ensino fundamental, com carga curricular 

comum em 75% das horas letivas. Isto é, três quartos do tempo do processo escolar 

devem conter um núcleo comum curricular definido pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e procura ainda, reforçar os princípios, os direitos e os deveres 

constitucionais da educação escolar e introduzindo conceitos de flexibilidade 

na gestão e organização do ensino, necessários para atender as diferentes 

realidades brasileiras. Em síntese, em seu texto original define que “os 

currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
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comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela”(art. 26). Cabe ressaltar, que a maiorias dos sistemas de ensino não 

reforçam a adoção dos 25% da carga diversificada em favor da comunidade escolar, 

impondo matrizes curriculares fechadas para a escolha da comunidade, como acontece 

no Estado de São Paulo. 

Mais ainda, a adoção de uma carga diversificada, de acordo com a realidade do 

aluno, em favor da comunidade escolar e entorno da escola é desestimulada pois a 

avaliação é de 100% dos 75%  do currículo obrigatório. Não se deve entender aqui a 

situação de que como os 25% da carga horária, como são direito da comunidade, esta 

não seria objeto da avaliação externa. Ao contrario disto, e extensão e complexidade 

da prova  exigem para si 100% do tempo de estudos dos alunos.   

Acompanhando as mudanças, o governo federal, desde a gestão do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, investiu na política de avaliação. O Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio) e o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 

constituem importantes instrumentos de avaliação externa que contribuem para a 

compreensão dos indicadores de qualidade da educação brasileira, configurando-se 

como um sistema de verificação global dos resultados da educação. 

Ainda que o Saeb seja feito por amostragem, porque o governo federal não tem 

rede pública e, portanto, não precisa conhecer aluno por aluno em um sistema de 

avaliação, ele certamente controla a intensidade da aplicação do currículo nacional. Já 

no Enem, a avaliação é universal, e procura substituir o vestibular, hoje, o único 

sistema de ingresso nas universidades nacionais, além de ser utilizado como critério de 

cessão de bolsas de estudos. 

2.1 - O Processo de Avaliação. 

A avaliação é vista apoiada em três práticas diferenciadas e ao mesmo tempo articuladas: 

avaliação instrucional, baseia-se no conteúdo aprendido,  avaliação comportamental, 

avaliação de atitudes e valores. A avaliação externa primazia a avaliação instrucional 

porém  combina-se com as outras duas, quando estabelece políticas de educação que 

têm um peso tanto ou mais decisivo na formação da auto-estima, no destino escolar do 

aluno e na sua conformação à "ordem". As definições usuais de avaliação, em geral, 

restringem-se a esta primeira dimensão a função de verificar a aprendizagem do conteúdo 
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escolar. Entretanto, é preciso destacar que a avaliação não está referida apenas à 

aprendizagem do conteúdo das disciplinas, mas é um potente instrumento de controle de 

sala de aula, tanto no que diz respeito ao comportamento (disciplina e motivação) como no 

que diz respeito à conformação de valores e atitudes, todas em função da organização 

curricular adotada pelo sistema de ensino. 

Os processos de avaliação, então, tomam o lugar desses motivadores naturais e passam 

a ser a principal ancoragem para produzir a motivação para o estudo  além da pressão 

familiar e social, no caso das avaliações externas. Na escola se aprendem/se ensinam 

relações, a avaliação assume a forma de uma mercadoria com as características de 

dualidade existentes nesta na sociedade capitalista: valor de uso e valor de troca, com 

predomínio do último sobre o primeiro. 

Este processo é antes de tudo anti-pedagógico. O aluno é cada vez mais conformado a 

ver a aprendizagem como algo que só tem valor a partir da nota (ou aprovação social), 

que lhe é externa, e a troca pela nota assume o lugar da importância do próprio 

conhecimento como construção pessoal e poder de interferência no mundo. O processo 

de avaliação adquire centralidade na escola porque faz parte da gênese do aparecimento 

da forma escolar separada da vida (ainda que não do mercado).Todo o sistema escolar, 

passa por esta mercantilização, pois a nota passa a valer como referencia, seja o aluno, a 

escola ou os órgãos da administração. Segundo Vitor Paro “ A constatação de que a 

avaliação tradicional vem contribuindo para frustrar a realização de uma educação 

identificada com a atualização histórico-cultural  deve levar ao convencimento da 

necessidade de mudar a avaliação educativa. Mas conforme, afirma acertadamente 

Philippe Perrenoud, “mudar a avaliação significa provavelmente mudar a escola”, e 

completa ainda “ A avaliação tradicional baseada em exames e provas, exteriores ao 

processo de ensino, na qual se insere a prática de reprovações anuais , está articulada 

com o próprio método de ensino antieducativo de nossas escolas.” (Pg.47) 

 No caso da avaliação da aprendizagem externa, no Estado de São Paulo, o Saresp, além 

de classificar as escolas estabelece uma política de incentivo financeiro (Bônus) 

diretamente relacionado ao desempenho do aluno nesta prova. São estabelecidas, pelo 

governo, metas para cada escola, dentro do currículo comum que devem ser alcançadas 

pelos alunos para o pagamento ou não do prêmio ao professor. Sobre este sistema 

discorreremos nos Capitulo IV. Em Janela Afonso  (2000)  examinando a reforma 

educacional portuguesa, encontramos:”Daí que, neste contexto, a consagração legal da 
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avaliação formativa seja também uma decisão ambígua. Por um lado, trata-se de procurar 

diminuir a seletividade na educação básica, e assim tentar melhorar os índices de sucesso 

escolar considerados muito baixos para os padrões europeus; por outro lado, espera-se 

que isso possa ser realizado através de um novo sistema de avaliação que, recusando a 

reprovação meramente administrativa, admita, todavia, a retenção pedagógica. (P. 82) 

O outro patamar é da avaliação externa que coaduna com o processo de avaliação 

institucionalizado na escola. Para Janela Afonso, talvez seja útil dizer que  a chamada 

reforma do Estado tem hoje uma amplitude muito maior do que aquela que pode estar 

subentendida quando se fala em simples modernização da administração, sugerida, neste 

caso, por expressões como reinvenção do governo, ação administrativa orientada para os 

resultados, new public management, entre outras. A este propósito,  

                         “ quando, por exemplo, se insiste na substituição do paradigma burocrático da 

administração pelo paradigma administrativo-empresarial isso traduz-se também na emergência de um novo 

paradigma do Estado que hoje tende a ser denominado paradigma do Estado-regulador. (Gomes Canotilho, 

2000, p. 21)”  

E, tendo em mente mudanças mais amplas que dizem sobretudo respeito à atual situação 

de Portugal em contexto europeu, este mesmo autor sintetiza:  

“ Está política começou-se, nos anos setenta e oitenta, pela liberalização e privatização. Seguiu-se, nos 

anos noventa, a re-regulação, ou seja, o controlo das escolhas privadas por imposição de regras 

públicas, precisamente em domínios dos quais os Estados se haviam retirado. Assiste-se hoje, de forma 

difusa, à articulação de regulações, isto é, à articulação das regulações nacionais que tomam em conta 

variantes institucionais específicas, com a regulação européia.. Nesta perspectiva a  presença do 

Estado-avaliador ao nível básico do ensino expressa-se sobretudo pela promoção de uma competição, 

como se nota  as pressões exercidas sobre as escolas nos níveis de ensino acima referidos (ensinos 

fundamental e médio no Brasil) através da avaliação externa (exames nacionais, provas aferidas ou 

estandardizadas e estratégias de presença mais assídua de agentes da Inspecção Geral da Educação 

enquanto órgão central do Ministério da Educação), e através do predomínio de uma racionalidade 

instrumental e mercantil que tende a sobrevalorizar indicadores e resultados académicos quantificáveis 

e mensuráveis sem levar em consideração as especificidades dos contextos e dos processos 

educativos. Neste caso, a autonomia dos estabelecimentos de ensino não-superior (que tem vindo a ser 

discutida desde meados dos anos oitenta e que tem neste momento uma nova regulamentação legal) 

continua a parecer mais retórica do que real, acabando, sobretudo, por ser um pretexto para a avaliação 

e para a responsabilização dos actores - o que, por sua vez, sendo uma estratégia pragmática e com 

alguns efeitos simbólicos, visa também promover uma nova representação sobre o papel do Estado, que 

está cada vez mais distante das funções  
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de bem-estar social e das obrigações que assumira quando era o principal provedor e fornecedor de 
bens e serviços educativos.”  
 
Utilizado-se de Parâmetros Curriculares Nacionais, os sistemas de ensino público, 

além de garantir a inculcação ideológica da classe dominante, desestrutura ações 

autônomas das unidades escolares, pratica política tradicional e arcaica das forças 

legislativas, principalmente. Asiim o mantenedor, que através de provas globais que 

visam verificar o grau de consecução dos objetivos das leis de bases do sistema 

educativo e dos objetivos mínimos de cada ciclo de estudos ou dos objetivos gerais de 

cada disciplina, mantém atrelada as aspirações de liberdade e autonomia de cada 

região e unidade escolar. Nestes termos também encontramos a educação brasileira, 

no ponto em que o currículo definido como nacional, que ocupa 75% da carga horária 

das escolas públicas e particulares do Brasil, é objeto de avalição centralizada, feita 

pelo SAEB, e Enem no nível federal e pelo Saresp em nível estadual em São Paulo. 

Deve-se ressaltar que a equipe envolvida para a organização das provas do governo 

federal é essencialmente a mesma do governo do Estado de São Paulo. 

Como nos alerta Palma (2005) na perspectiva neoliberal, o importante é garantir as 

condições para a lucrativa acumulação de capital, mesmo à custas das políticas 

sociais. Paralelamente é importante convencer as pessoas que não há outra saída para 

a crise observada desde o fim da política do Bem Estar Social.
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A consciência da classe operária não pode ser uma verdadeira consciência política se os operários não estão habituados a reagir 

contra todos os casos de arbitrariedade e opressão, de violência de toda espécie, quaisquer que sejam as classes afetadas; reagir 

do ponto de vista social democrata e não de outro. A consciência das massas operarias não pode ser uma verdadeira consciência 

de classe se os operários não aprendem, com base nos fatos e acontecimentos políticos concretos e, além disto, necessariamente 

atuais, a observar cada uma das outras classe sociais em todas as manifestações da vida intelectual, materialista e apreciação 

materialista de todos os aspectos da atividade e da vida de todas as classes, camadas e grupos da população...Ora, não é nos livros 

que o operário poderá obter essa idéia clara: só a podem encontrar em situações vividas, nas denuncias de acontecimentos ainda 

recentes, de tudo o que sucede num dado momento à nossa volta(...). Estas denuncias políticas que abarcam todos os aspectos da 

vida são uma condição necessária e fundamental para educar a atividade revolucionaria das massas.” 

 

Vladimir Lênin, Que Fazer? Portugal, Ed. Estampas, 1973 
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3. CAPITULO III 

A TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM NA COMPROVAÇÃO DA 
INADEQUAÇÃO DO CURRICULO A CULTURA DO ALUNO 

 

 

A Teoria da Resposta ao Item, TRI, pode ser explicada como um sistema 

estatístico de conclusão em relação a possibilidade de resposta. Por exemplo, se a 

pergunta fosse: “Você tem que se abaixar para passar por uma porta”, teríamos duas 

alternativas para esta resposta, “não” que indicaria que a pessoa teria menos de 2 

metros de altura e “sim” que teria mais de 2 metros. 

Existem diferentes técnicas para se obter essa medida que podem ser divididas 

segundo as chamadas técnicas clássicas, onde o modelo para a construção da escala 

é diretamente baseado no resultado obtido no instrumento como um todo, como na 

analise clássica das questões da Taxonomia de Blomm e técnicas onde modelos 

específicos são construídos para cada item do instrumento e a construção da escala 

considera todos esses modelos individuais. Nesse último caso, podem ser 

classificadas as técnicas baseadas na teoria da resposta ao item (TRI) que, 

originalmente, foram empregadas na produção de escalas de proficiência em testes de 

avaliação educacional, como o Saresp e Saeb – sistema de Avaliação da Educação 

Básica. A Teoria da Resposta ao Item foi adotada pela SEE pois permite uma melhor 

análise de cada item que constitui o instrumento de avaliação ou medida, 

considerando suas características estatísticas específicas na produção das escalas, 

como as que medem a capacidade de discriminar os indivíduos e as dificuldades dos 

itens, e ainda facilita a interpretação da escala produzida e permite conhecer, 

diretamente, quais itens estão produzindo a informação gerada ao longo do continnum 

de valores, segundo o qual a escala é construída, tipicamente o conjunto dos números 

reais. Além disso, a TRI permite a comparabilidade dos resultados produzidos para 

grupos de indivíduos diferentes, mesmo quando instrumentos parcialmente diferentes 

são aplicados. Em termos de avaliação Saresp, reconhecendo-se que o desempenho 

dos alunos em uma situação de avaliação é influenciado por uma multiplicidade de 

fatores, incluindo-se as características individuais dos próprios estudantes; seu 
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backgroud de origem; sua motivação, sua trajetória escolar; as características das 

escolas, que freqüentam e as condições de ensino que lhes são oferecidas. 

 

A TRI, também chamada de Modelo de Regressão Linear Hierárquica, são 

modelos estatísticos que permitem lidar com fenômenos para os quais a variável 

resposta é influenciada simultaneamente por muitos fatores. A análise das variáveis, 

uma a uma, tem interesse limitado, pois muitos desses fatores estão associados entre 

si. Por exemplo, sabe-se que alunos de poder aquisitivo mais alto tem medias de 

proficiências mais altas e freqüentam escolas com bom ensino. Quando se encontra 

uma escola com bom desempenho, não se sabe se os alunos já eram bons, ou se a 

escola, de fato, oferece um bom ensino. O coeficiente de regressão de uma variável e 

uma medida do que seria o impacto desta variável em um experimento abstrato no 

qual outras variáveis fossem mantidas constantes. Neste caso, qual seria a 

importância relativa, entre os fatores que demonstram o poder aquisitivo, o fator raça, 

ou a quantidade de livros na sua casa. 

Em uma prova como o SARESP, os dados se apresentam em uma estrutura 

hierárquica, pois os alunos se encontram agrupados em turma, as turmas em escolas, 

as escolas em municípios, e assim por diante. A mensuração pode ser realizada para 

captar as características de alunos, turmas e/ou professores, e escolas. O modelo de 

regressão multinível torna mais simples estudar a capacidade explicativa de variáveis 

intraescolares face às extraescolares, ou de variáveis passiveis de intervenção direta. 

Por exemplo, se estamos interessados em saber se o regime de organização do 

ensino – progressão continuada, que é uma variável mensurada ao nível da escola, 

influencia ou não no desempenho dos alunos. Pode-se ainda pretender saber como é 

que característica do professor, tais experiências e/ou estilo pedagógico, tem impacto 

na aprendizagem.   

Para entender como a Teoria da Resposta ao Item funciona, elaboramos um 

gráfico exemplo que admita que Y seja uma variável aleatória (raça ou progressão 

continuada) assumindo os valores 0 ou 1, em que  um teste educacional o valor 0 está 

associado a uma resposta errada e, o valor 1 a uma resposta certa por parte do aluno. 

O modelo de dois parâmetros expressa, então, a relação entre a variável latente q 

(raça ou progressão continuada X certo ou errado da questão) e a resposta dada ao 

item da seguinte forma: 
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Curva com Parâmetros Originais 

 

 

 

 

Legenda: Por 4=Língua Portuguesa – 4ª Série; It 10=Item 10; Bl 1=Bloco 1; 
Ob 10=Ordem 10 no bloco; Ibg 465=Número do item no Programa Bilog; 
a, b e c=Parâmetros da função logística de 3 parâmetros 
Fonte: SARESP 2008  

 
 

Observamos o seguinte: a curva de acerto cresce a medida que aumenta o índice 

de proficiência, ou seja, quanto maior a interferência da variável aleatória, maior ou pior 

o desempenho do aluno.  

A Teoria da Resposta ao Item (TRI) modela a probabilidade de acerto em função 

da proficiência (habilidade) do aluno e das características do item. Esta função deve 

ser recente, isto é, quanto maior a proficiência, maior a probabilidade de acerto do item, 

chamada de curva característica do item, que pode ser vista no gráfico acima. 

O eixo horizontal no gráfico é a proficiência e o eixo vertical é a probabilidade de 

acerto que varia de 0 a 1. Traçando-se uma linha vertical em uma proficiência, na 

intersecção desta linha com a curva característica do item, obtém-se o valor da 

probabilidade de acerto no item para um aluno com aquela proficiência. O percentil 10 

da distribuição de proficiências é o ponto abaixo do qual estão 10% da população de 
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alunos e acima dele 90%. Por exemplo, entre o percentil 10 e o percentil 90 encontram-

se 80% dos alunos. É importante acrescentar que quanto mais para a direita está a 

curva característica do item, mais difícil é o item. 

Portanto, quanto maior for o valor do parâmetro, mais sensível torna-se o modelo 

a variações na habilidade em torno de seu ponto de dificuldade. Por isso, ele é 

conhecido como parâmetro de discriminação do item. Na figura abaixo apresenta-se a 

denominada curva característica de um item, isto é, a representação dos valores sob 

forma de gráfico de um modelo, enfatizando as propriedades de seus parâmetros: 

 

Modelo Logístico de Dois Parâmetros 

  

Legenda:SIMAVE 2002 
Fonte: 

 

Podem ser consideradas como variáveis indicadoras da condição sócio-econômica, a 

posse de determinados bens como, por exemplo, eletrodomésticos, automóvel, etc. Assim, 

Y representará a posse ou não de um certo tipo de bem, e o modelo será empregado para 

associar o nível sócio-econômico (representado pela variável latente) com a probabilidade 

de o indivíduo possuir o bem. O modelo abaixo corresponde a um item (Se a família do 

aluno possui ou não aparelho de vídeo cassete) utilizado na construção do escore sócio-

econômico do Saresp 2002. 
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Modelo de Dois Parâmetros 

 

 

Legenda:Probabilidade 
Fonte: Simave 2002 

 

Note que a curva é acentuada verticalmente entre -2 e 2, sendo que – 2 seria o 

perfil menos favorável economicamente e 5 o mais favorável economicamente. Assim 

a probabilidade de muitos alunos terem vídeo cassete em casa era, na época da 

prova, muito grande, pois a ascendência da curva é grande.  

No gráfico a seguir poderemos observar a oscilação entre a probabilidade de se 

ter um, dois ou mais televisores e a distinção entre os variados perfis 

socioeconômicos. 

 

 

Modelo de Respostas Graduadas 
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Legenda: Probabilidade Televisor 
Fonte: SIMAVE 2002 

 

Observe que -3 sendo o perfil menos favorável, a possibilidade de não se ter 

televisor é alta enquanto aumenta-se a  condição sócio econômica diminui-se a 

possibilidade de não se ter televisor. No presente caso o índice de dificuldade pode ser 

interpretado como o ponto da escala correspondente ao nível sócio-econômico para o 

qual a probabilidade de uma família possuir um aparelho de vídeo cassete é de 0.5. 

Este item apresenta boa discriminação e, conseqüentemente, bom nível de 

informação, para os valores da condição sócio-econômica. 

3.2 - Índice de padrão de vida e relação com as questões da prova.  
 

A todos os alunos avaliados pelo Saresp no ano de 1998 foi apresentado um 

questionário com aproximadamente 60 questões com finalidades variadas, 

principalmente a de buscar explicações para os resultados alcançados no teste pelos 

alunos. Parte dessas questões é destinada à avaliação da condição sócio-econômica 



37 

familiar do aluno. Genericamente, uma vez que as questões deste tipo variaram de 

posição e forma, sem deixar o conteúdo durante as varias edições do Saresp, na nossa 

apresentação as seguintes questões, 20 ao todo, foram apresentadas aos alunos com 

a finalidade de se construir um índice desse tipo: 

 

 Note-se que as questões de q32 à q35 referem-se à escolaridade do pai ou 

responsável que demonstram um elemento de capital cultural  para a condição 

sócio-econômica da família e portanto foi utilizada, também, na produção dos 

índices. Na tabela anterior, como pode ser observado pela forma como as questões 

foram construídas, há variáveis com escala de medida categórica que 

essencialmente admitem respostas dicotômicas (tem/não-tem asfalto, trabalha/não-

trabalha, etc), outras com escala intervalar porém com valores inteiros (número de 

geladeiras, televisores, e etc), o que se caracteriza por variáveis típicas de 

contagem, e outras com escala ordinal de medida (as que medem a escolaridade do 

pai). O modelo de dois parâmetros, apresentado anteriormente, permite que se 
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construa um índice quando as variáveis são todas dicotômicas. Já o modelo de 

respostas graduadas permite que se empregue uma escala ordinal de medidas, não 

necessariamente com o mesmo número de categorias, podendo, ainda, considerar 

itens dicotômicos. A idéia central do trabalho é a de construir e comparar indicadores 

da condição sócio-econômica usando esses dois tipos de modelos.  

 

Índices obtidos a partir da dicotomização de todas as opções. 

 

Na construção do índice, que compara os indicadores da condição sócio-

econômica com os resultados das provas, procura-se explorar mais 

intensamente a informação contida nas múltiplas alternativas de respostas de 

cada item, produzindo não apenas uma variável dicotomizada a partir de cada 

questão, mas tantas variáveis binárias quanto for possível dada à quantidade 

de alternativas. Por exemplo, a questão q15 (em sua casa tem TV a cores?) 

apresenta três alternativas de respostas ((A) SIM, 1 TV (B) SIM, 2 TV ou mais 

e (C) Não), nesse caso 2 variáveis dicotômicas foram criadas (q15d, a casa 

tem ou não TV) como no caso dos índices obtidos como na seção anterior e, 

(q15d_2, se tem 2 TV ou mais). O objetivo é o de verificar se uma maior 

informação é obtida com o emprego da variável q15d_2 do que com a variável 

q15d na construção do índice. Ao todo, foram produzidas 34 variáveis a partir 

das mesmas questões anteriores. É o que se pode entender como uma 

dependência local entre as questões, que não é devida à existência de um 

fator (ou dimensão) específico. A questão então é a de decidir sobre qual 

dessas variáveis deverá ser mantida para a produção do índice.  

Um critério pode ser o de se manter aquela de maior carga no fator principal 

obtido a partir da análise fatorial, esse foi o critério empregado neste 

trabalho.Note-se no gráfico abaixo que o percentual de posse, está 

relacionado diretamente ao índice de descriminação ou ao parâmetro de 

dificuldade, sem contundo demonstrar a que grupo o aluno pertence, ou 

melhor se a posse é maior ou menor, o índice pode ser menos ou mais 

discriminativo.  

Os parâmetros obtidos para os modelos dos itens estão apresentados na 

Tabela 6. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-74382005000100006&script=sci_arttext#tab6
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Vejamos um exemplo: o item q 16 ( A casa em que você mora tem geladeira) apresenta 

um alto índice de posse, porém um baixo parâmetro discriminativo e também um baixo 

parâmetro  de dificuldade. Ao contrario no item q 32 ( O pai completou o Iº grau), 

apresenta um baixo índice de posse, porém um alto parâmetro discriminativo e também 

um alto parâmetro  de dificuldade. Na pratica, queremos significa que o fato dos alunos 

terem geladeiras em casa não é significativo na proficiência deste, porém o fato do pai ter 

completado o 1° grau representa uma considerável probabilidade positiva de proficiência.  
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Índice obtido a partir de modelos para respostas graduadas 

Finalmente,  a titulo de complementação, foram utilizados os modelos de 

respostas graduadas na construção do índice FINAL. Para a calibração dos 

modelos foi utilizado o software Parscale® (cf. Muraki & Bock, 1995).  Para se 

decidir sobre qual desses dois índices deve ser empregado no caso de se 

optar por modelos de respostas graduadas fez-se, inicialmente, uma analise 

da correlação de Pearson para os dois índices encontrando-se o valor de 

0.989 para essa correlação. Além disso, foi calculada a média dos desvios 

absolutos entre os dois escores, encontrando-se o valor 0.1. A distribuição 

dos escores, segundo alguns percentis, foi também obtida e seus valores 

foram os 

seguintes:

 

 A conclusão final é que, devido aos resultados muito similares, o índice sócio 

econômico e o índice do acertos da resposta , por apresentar um pouco mais 

de informação, deve ser empregado. Por outro lado, em futuros 

levantamentos, justamente tendo em vista a proximidade entre esses 

resultados, pode-se pensar em utilizar apenas os 14 itens.  

Análise comparativa dos 3 índices produzidos.  
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Finalmente, vai-se fazer um estudo comparativo dos índices produzidos pelos 3 métodos. 

Lembrando, o índice_1 foi construído a partir da dicotomização direta das questões (tem ou 

não tem um determinado bem) e utilizando-se modelos binários de dois parâmetros; o 

índice_2 foi construído a partir da dicotomização das opções de resposta de cada item, 

selecionando-se as mais informativas, e utilizando-se também modelos binários de dois 

parâmetros; e, o índice_3 foi construído utilizando-se de modelos para respostas 

graduadas. A primeira análise é a da informação obtida para os três índices. Como se pode 

observar pelas curvas de informação dos três índices, o índice_1 apresenta maiores níveis 

de informação nos níveis de escores menos elevados e, o índice_2 nos níveis de escores 

mais elevados. Ambos produzem bom nível de informação entre os níveis _2 e 2 (cerca de 

95% dos casos para uma distribuição normal). Já o índice_3 apresenta boa informação ao 

longo de toda a escala de habilidades. 

.   

Assim, do ponto de vista da informação do índice, como era esperado, deve-se 

preferir utilizar o índice_3. Mas, esse argumento não invalida o emprego dos dois 

outros índices caso não seja possível construí-lo por ausência de softwares 

adequados, por exemplo, ou ainda, quando se deseja um instrumento mais preciso. De 

fato, quando se analisa a correlação de Pearson entre os três índices, encontram-se 

os valores de 0,963 para a correlação entre o Índice_1 e o Índice_2, 0,944 entre o 
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Índice_1 e o Índice_3 e, de 0.968 entre o Índice_2 e o Índice_3, indicando grande 

proximidade entre os escores produzidos.  

Novamente, a distribuição dos índices segundo os valores percentis indicam 

pouca diferença entre os 3 índices. Assim, se o objetivo da análise é a de produzir 

indicadores para agregados de indivíduos, qualquer um dos índices, provavelmente, 

será muito bom. No entanto, se o objetivo é produzir um indicador por indivíduo, claro 

que a preferência deve recair-se sobre aquele que apresenta maior informação.Um 

índice sócio-econômico pode ser construído para diversas finalidades. Entre elas, no 

caso de avaliações educacionais, a mais comum, talvez, seja a de avaliar o efeito que 

este apresenta sobre a proficiência do aluno. Freqüentemente, deseja-se que essa 

variável sirva de controle quando se está interessado em avaliar o efeito que outras 

variáveis possam exercer sobre a proficiência. Vai-se, então, comparar os três índices 

acima através do efeito que apresentam sobre a proficiência através de modelos de 

regressão hierárquicos. No presente estudo, foram considerados modelos de três 

níveis hierárquicos, isto é, aluno turma e escola. Por esse motivo o universo em estudo 

consiste das escolas com três ou mais turmas de quarta série. Três modelos diferentes 

foram então produzidos para avaliar o efeito de cada um dos três índices sócio-

econômico sobre a proficiência do aluno.  

No caso do Saresp, esta teoria aplicada aos resultados da prova, apresenta os 

problemas já identificado em relação ao desempenho do aluno. A demonstração do 

funcionamento da TRI, reforça nossa afirmação inicial da inadequação do currículo a 

cultura do aluno. 

O currículo, eurocêntrico, não considera as necessidades e a realidade vivida pelo 

aluno, a prova, que avalia a aprendizagem do currículo pelo aluno contribui ainda mais 

para o distanciamento do funcionamento da escola com os interesses dos alunos. 

Neste ponto, destaco as observações de Saes (2006, 106), quando afirma que a 

violência simbólica praticada pela escola não está em querer transmitir ciência e 

cultura aos alunos (...) consiste fundamentalmente em adotar um modo elitista e 

segregacionista de abordagem da ciência e da cultura. Os alunos da escola pública 

encontram-se afogados num currículo e numa prática estranha ao seu modo de vida e 

expectativas sociais, quando seu conhecimento do real e suas expressões culturais 

são menosprezados, quando não eliminadas totalmente, pela escola. 

Aqui seria importante ressaltar que a escola funciona no regime capitalista como 

divisor de classes sociais, garantindo aos que apresentam características comuns a 
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classe dominante, que, no campo pedagógico é definido pela classe média ilustrada, a 

organização e o comando das atividades produtivas, enquanto os outros, a imensa 

maioria, ficam destinados a praticas produtivas desvalorizadas e ao subemprego, 

reproduzindo sua condição anterior. 

Os esforços da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo são 

pedagógicos e neste último ano, voltou-se para a implantação do currículo 

centralizado, emitindo programas de recuperação e cadernos curriculares para cada 

disciplina, que não considera as particularidades de cada escola. Estes currículos 

serão base da avaliação dos próximos Saresp´s. 

É de se observar, que, embora não destaque e não atribua nenhuma ênfase, a 

Secretaria de Estado da Educação, ao lançar o IDESP – Índice de Desenvolvimento 

da Educação do Estado de São Paulo, reconhece que as condições sociais dos 

alunos da escola pública interferem no desempenho atual e nas metas estabelecidas 

para as escolas em curto prazo de um ano e a longo prazo, 30 anos. 

Para exemplificar nossas afirmações analisaremos os resultados de duas 

escolas publicas. A primeira “A”, localizada em área de baixa vulnerabilidade social e 

a segunda “B” em área de alta vulnerabilidade. Esta classificação se faz necessária 

para evidenciar as diferenças de resultados obtidos e metas estabelecida para 

ambas. 

A escola “A” fica em uma região de baixa vulnerabilidade social, no bairro de Vila 

Mariana, mantém Ensino Fundamental e Ensino Médio e a escola “B”, no bairro de 

Sapopemba e mantém as mesmas modalidades de ensino. 

No boletim emitido pela SEE para a escola “A” o IDESP aponta a nota 4,39 para 

os alunos da 8a. série do Ensino Fundamental e 2,35 para os alunos da 3a. série do 

Ensino Médio, enquanto a escola “B” atinge 2,19 e 1,21 respectivamente. Portanto as 

escolas apresentam diferenças de rendimento de mais de 2 pontos, em uma escala 

de 10, cuja a meta proposta para os próximos trinta anos é 6 para o primeiro grupo 

comparado e 5 para o segundo. Vale ressaltar que desde o Saresp 95 a diferença 

continua a mesma. Quando comparamos estes dados com a média obtida no Estado 

de São Paulo, a escola “ A” atinge escores de 1,5 acima, enquanto a escola B, 0,4 

abaixo nas duas séries avaliadas. 

É de se observar a invariabilidade da diferença entre as notas, quando 

comparada as escolas pelas disciplinas, porém é assustador o índice de 0,73 na 

disciplina de Matemática e 1,68 na disciplina de Português na escola “B”. É 
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assustador e ultrajante quando entendemos que a luz da TRI e dos estudos do 

Capital Cultural de Bourdieu (2001), a educação, a escola com suas práticas e a 

avaliação externa incentivam o distanciamento da prática, menosprezam o 

conhecimento do aluno e impõem um currículo totalmente desvinculado a realidade 

social com o uso de uma ciência e ensino cartorial. 

Numa projeção para o próximo ano, a SEE propõe para a escola “A” uma nota 

4,46 para as 8ªs séries e uma nota 2,44 para as 3ªs séries do Ensino Médio, um 

aumento de 0,7 pontos na primeira e 0,9 na segunda enquanto na escola “B” o índice 

proposto é 2,31 para as 8ªs séries, o que significa 0,12 e 1,30 para os alunos 

concluintes do Ensino Médio, que representa os mesmos 0,9 da escola “A”.  

Cabem aqui já algumas observações. Considerando que a TRI e a teoria do 

capital cultural pressupõe um aumento da capacidade de resposta ao currículo 

baseado na renda familiar e no consumo de bens, como a SEE pretende que a 

escola “B” dê um salto proporcional a si mesma de 10% e de 50% do esperado da 

escola “A”, cuja a vulnerabilidade é muito menor? Já foi demonstrado que das 

condições que SEE pode controlar, como atuação do diretor, plano de recuperação, 

entrega de livros didáticos tem influência, todos somados, de menos de 5% na 

influência do resultado geral do aluno (Saresp 1997), e que todas estas medidas já 

foram tomadas antes da avaliação 2008 nestas escolas estudadas. 

Dúvida maior é suscitada, quando na comparação das metas de 30 anos, onde 

no final de 2030 as escolas se igualem no patamar de 6 pontos para as 8ªs séries do 

Ensino Fundamental e 5 pontos para as 3ªs séries do Ensino Médio. Enquanto a 

trajetória da escola “A” se dá de 4,39 a 6,0 num aumento gradativo de 0,05 por ano, a 

escola “B” tem uma aumento progressivo de 0,12 anualmente, que vai de 1,30 a 6 

pontos nos mesmos 30 anos.. 
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4. CAPITULO IV 

OS SISTEMAS DE AVALIAÇÕES SARESP E FUVEST  COMO 

ARBITRÁRIOS CULTURAIS 

 

 

4.1 - Saresp- Peneira 

 

 

Em 1995, uma pergunta explodia na cabeça dos professores e do sistema 

escolar paulista como um todo. Como, professores de todas as áreas e níveis de 

atuação (diretores, supervisores, dirigentes), podiam aceitar 30% de reprovação no 

sistema de educação? A Secretária da Educação, então, recém-empossada com a 

eleição do Governador Mario Covas, Profª. Rose Neubauer, autora da pergunta, ainda 

desafia, dizendo que qualquer resposta a essa pergunta, era socialmente inexplicável, 

economicamente inviável e pedagogicamente insustentável. Era um começo de 

implantações e transformações ousadas e inovadoras que nos trariam até hoje com 

amplos debates sobre a adoção da progressão continuada. Para a implantação das 

mudanças e para seu acompanhamento, esta gestão adotou, em 1996, o Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - Saresp. O Saresp tem 

aferido anualmente o rendimento escolar de centenas de milhares de estudantes, 

colocando a disposição dos educadores e gestores do ensino, bem como das famílias 

e da sociedade civil, os resultados da avaliação e uma série de estudos estatísticos e 

pedagógicos. Esse conjunto de informações pretende subsidiar professores e 

técnicos das diferentes redes de ensino no desenvolvimento de ações para a 

superação de problemas de aprendizagem e na proposição de situações de ensino 

cada vez mais significativas para os alunos. As provas do Saresp são elaboradas a 

partir de matizes, ou seja, tabelas de especificação de conteúdos e objetivos, que 

indicam os temas e metas do currículo a serem desenvolvidos em cada série e 

disciplina. Esses parâmetros fundamentam-se nas Propostas Curriculares elaboradas 

pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP e, desde 1997, os 

itens que compõem as provas vêm sendo construídos, segundo a SEE, pelos 

professores da Rede Estadual de Ensino. 
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Até o momento houve oito edições do Saresp, a mais recente das quais realizadas 

em novembro de 2009, com a participação de mais de cinco milhões de alunos, sendo 

4.700.000 da rede estadual, 390.000 da rede municipal e 32.000 da rede particular. 

A fim de limitarmos a pesquisa sem retirar dela os pontos fundamentais da análise 

dos fatores que influenciam nos resultados da prova, escolhemos pontos chave da 

aplicação, considerando sua abrangência analítica publicada pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo – SEE/SP, no ano de aplicação de 1997, 2000, 

2005 e 2007. 

 

UM POUCO DA HISTÓRIA  

 

Desde sua implantação em 1996, o SARESP avaliou, anualmente, com exceção de 

1999, o desempenho dos estudantes da rede estadual paulista.  

A primeira fase do processo de avaliação externa do Sistema Estadual de Ensino – o 

SARESP 96, 97 e 98 – apresentou características de avaliação de entrada: a 

aplicação das provas ocorria no início do ano letivo e oferecia informações relativas 

ao desempenho dos alunos, no ano anterior, na avaliação de suas habilidades e 

competências e colocadas à disposição dos gestores e dos docentes.  

No SARESP 96, as provas foram aplicadas nas turmas de 3ª e de 7ª série do Ensino 

Fundamental, com a finalidade de verificar a aprendizagem da 2ª e da 6ª série 

cursadas em 1995.  

Na avaliação realizada em 97, as provas foram aplicadas nas turmas de 4ª e de 8ª 

série do Ensino Fundamental com a finalidade de avaliar habilidades e competências 

adquiridas no ano anterior, quando os alunos cursaram a 3ª e a 7ª série.  

 

O SARESP 98 manteve a característica de avaliação de entrada com o propósito de 

acompanhar uma mesma geração escolar: aplicação das provas na 5ª série do 

Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, avaliando o rendimento do ano 

anterior da 4ª e da 8ª série do Ensino Fundamental.  

 

Total de alunos avaliados até  1998. 

1996  1.078.592  

1997  946.170  

1998  947.036  
Fonte: SARESP 2003 
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Em 2000, o SARESP alterou sua característica, focando para a avaliação de 

saída. As provas foram aplicadas no final do ano letivo, com a finalidade de verificar 

habilidades e competências adquiridas pelos alunos da 5ª e da 7ª série do Ensino 

Fundamental e os concluintes do Ensino Médio - 3ª série. Em 2001 e 2002, o 

SARESP avaliou o rendimento das séries finais dos dois Ciclos do Ensino 

Fundamental - 4ª e 8ª séries.  

Em 2003, na 7ª avaliação do SARESP, a Secretaria de Estado da Educação, pela 

primeira vez, estendeu o processo sistemático de avaliação a todos os alunos do 

Ensino Fundamental e Médio da rede estadual.  

 

Total de alunos avaliados até  2003. 

2000  1.320.336  

2001  872.086  

2002  297.258  

2003  4.274.404  
Fonte:SARESP 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 - Saresp 1997 – O início. 

 

Metodologia 

   

Ao longo das várias avaliações do SARESP houve algumas mudanças de 

metodologia e inclusão de outros índices, porém a espinha dorsal que é a TRI foi 

mantida em todas as edições. As mudanças foram feitas nas formas de divulgação 

dos resultados, na forma de elaboração dos cadernos de analise. Separamos na 

nossa analise o que eram mais representativo de cada mudança inserida ao longos 

dos anos, indicando ano a ano suas alterações. 

Do Saresp 97, utilizaremos todas as informações que se referem aos elementos 

da pesquisa, que são repetidos nas demais aplicações analisadas, a saber nos anos 

de 2000, 2005 e 2007. Em 1997, na segunda avaliação, foram avaliados todos os 

alunos das 4ªs e 8ª.s séries, portanto tinha o caráter censitário. Cada aluno foi 

avaliado em apenas um componente curricular, ou seja, parte dos alunos responde a 
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prova de Língua Português, parte a de Matemática, Ciências, Historia e Geografia 

respectivamente. 

As provas do Saresp são elaboradas a partir de matrizes de especificação de 

conteúdos e objetivos, que indicam os temas e metas do currículo a serem 

desenvolvidos em cada série e disciplina. Estes parâmetros fundamentam-se nas 

propostas curriculares da CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, 

e são amplamente adotados nos planejamentos dos professores e na maioria dos 

livros didáticos consagrados. 

Além das provas, o Saresp incluiu um questionário destinado às escolas e outro 

aos alunos envolvidos, com o objetivo de estabelecer um perfil tanto das primeiras 

como dos segundos, de modo a identificar quais são as características associadas a 

esses perfis que contribuem para explicar diferenças observadas no rendimento dos 

alunos. 

Constatadas as diferenças no desempenho dos estudantes submetidos à 

avaliação, e conhecida, através da síntese de dados coletados com o Questionário do 

Aluno, a distribuição da população investigada, bem como conhecidas as 

características demográficas e sociais dos alunos, foi necessário aprofundar as 

análises com o objetivo de identificar que fatores influenciam a aquisição e/ou 

desenvolvimento das competências tidas como básicas numa determinada etapa da 

trajetória escolar. Para tanto, foram adotados instrumentais como o TRI – Teoria de 

Resposta ao Item para estimar o nível de habilidade alcançados pelos estudantes 

tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática, nas 4ªs e 8ªs séries. 

Com o objetivo de alcançar uma compreensão abrangente sobre como 

interagem e qual é a influência dos fatores associados aos alunos, as escolas e as 

Diretorias de Ensino na determinação dos resultados da avaliação conduzida, utilizou-

se um modelo de análise particularmente adequado ao estudo da complexa 

interdependência dos fatores que contribuem para influenciar os resultados das 

avaliações dos sistemas de ensino. Aplicou-se o Modelo Linear Hierárquico (HLM), o 

que permitiu identificar as características e condições que determinam a ocorrência 

de diferentes níveis de realização entre os estudantes da Rede Estadual de Ensino.  

 

4.3 - Fatores que influenciam nos resultados. 
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Reconhecemos que o desempenho dos alunos em uma situação de avaliação é 

influenciado por uma multiplicidade de fatores, incluindo-se as características 

individuais dos próprios estudantes; seu background de origem; sua motivação, sua 

trajetória escolar; as características das escolas, que freqüentam e as condições de 

ensino que lhes são oferecidas, e, portanto deveriam ser quantificadas. Superado o 

problema inicial, das limitações da prova, pelo TRI, buscaram-se as fontes de 

variabilidade, considerando que estas fontes podem advir ou derivar-se de 

características associadas aos alunos, as escolas ou aos órgãos centrais. Desta 

maneira foram selecionadas as seguintes variáveis relativas aos alunos: 

Características individuais: 

a) Sexo;    b) Idade; c) Cor. 

 

Origem socioeconômica e cultural: 

a) indicador relativo ao nível de escolaridade da mãe 

b) indicador relativo ao ambiente cultural de origem 

c) indicador socioeconômico 

d) condições de trabalho 

 

Histórico escolar: 

a) se mudou de classe durante o ano(remanejamento) 

b) Se repetiu de ano alguma vez 

c) Se abandonou a escola por algum tempo 

d) Com que freqüência, nas aulas de Língua Portuguesa, faz leitura de 

livros, jornais etc 

e) Com que freqüência realizava exercícios nas aulas de Matemática 

f) Se tem dificuldades de aprendizagem nas disciplinas básicas (Língua 

Portuguesa e Matemática 

g) Se costuma fazer lição em casa 

h) Se a escola que freqüenta possui sala ambiente 

i) Se ficou sem professor durante o ano 

j) Que tipo de dificuldade sente com relação a aprendizagem de Língua 

Portuguesa/Matemática 

k) Se considera redação difícil 
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Com relação às escolas foram selecionadas as seguintes variáveis do conjunto 

de informações fornecidas pelas equipes escolares: 

a) Tipo de atendimento – nível de ensino 

b) Condições físicas e características do espaço escolar 

c) Perfil da equipe docente 

d) Atuação do diretor 

e) Presença do coordenador pedagógico 

f) Formas de utilização das HTPCs 

g) Condutas adotadas pela escola em relação aos alunos 

h) Projeto Pedagógico 

i) Existência de regras de comportamentos 

 

Variáveis relativas às Diretorias de Ensino. 

a) Coordenadoria à qual a Diretoria de Ensino pertence. 

 

Cada uma destas características foi definida de modo a tornar possível verificar o 

peso de sua influência nos resultados alcançados. Assim na tabela a seguir 

poderemos verificar as estimativas dos parâmetros do modelo de fatores que 

interferem nos resultados da prova de Língua Portuguesa – 4ª. série. 

Impomos uma limitação de análise dos resultados das provas do Saresp às 

provas de Português da 4ª e 8ª séries em 1997 e nas provas de Escrita e Leitura de 

2000, 2002 e 2004. 

Em primeiro lugar sendo a língua materna, a cultura do aluno se manifesta 

claramente e confronta-se diretamente com a língua acadêmica proposta pelo 

currículo, e em segundo, por que a SEE/SP adotou a partir do ano de 2000 provas de 

escrita e leitura, assim esta escolha poderá dar parâmetros de comparações de 

resultados entre uma edição e outra do Saresp. 
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Parâmetro Estimativa Erro Padrão 

Intercepto4 45,16 0,76 

Sexo -1,63 0,34 

Cor branca 0,85 0,42 

Cor preta/amarela -4,37 0,52 

Idade -2,09 0,14 

Remanejamento 5,55 0,40 

Tipo de escola  1,89 0,66 

Atuação do Diretor 1,74 0,65 

 

 

Estes resultados evidenciam que ocorrendo as mesmas condições para as 

demais variáveis, seguinte: 

- meninas, quando comparadas aos meninos, apresentam escores médios mais 

altos; 

- estudantes de cor branca têm escores 5,22 unidades mais altos quando 

comparados aos que se declaram pretos ou amarelos; 

- com relação à idade, cada ano de atraso há um decréscimo no resultado; 

- com relação ao remanejamento, quando comparados com seus pares que 

permaneceram no mesmo grupo-classe, os escores são 5,5 unidades mais baixas. 

 

Ainda outros fatores deverão ser considerados: 

- alunos de escolas reorganizadas têm escores de 1,89 mais altos do que os de 

escolas não reorganizadas; 

- escolas com direção atuante, têm escores de 1,74 mais altos. 

 

Os índices apresentados acima nos permitem afirmar que a reunião de fatores 

favoráveis, ou melhor, que alunos que contam com o perfil favorável, tem estimativa 

de habilidade média de 58,24, enquanto o perfil desfavorável e igual a 33,85, nas 

mesmas habilidade médias da língua portuguesa na 4ª. Série.  

 

                                                 
4
  Ponto médio sem as variáveis externas. 
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A tabela a seguir, demonstra em percentagem, a participação relativa de cada 

variável. 

 

Participação Relativa do Item 

Variáveis Participação relativa (%) 

Sexo 1,72 

Cor branca 21,56 

Idade 25,37 

Remanejamento 39,50 

Tipo de escola  6,79 

Atuação do Diretor 5,06 

Fonte:Saresp 1997 

 

Podemos perceber que o fator remanejamento tem maior participação na 

determinação dos resultados, em segundo lugar o fator idade, que se associa ao 

atraso escolar ocasionado por reprovações, completam um quadro em que a 

participação dos fatores escolares são determinantes. A análise do Saresp chega 

mesmo a afirmar que são expressivos o peso e a influência das condições escolares 

nos resultados da avaliação.( Saresp 1997, pg 49). 

Porém, entendemos que esta pode ser uma interpretação apressada, que pode 

levar a uma conclusão temerária, de que mudando-se, ou implementado-se a política 

educacional de progressão continuada, de reorganização das escolas e o fim do 

remanejamento dos alunos, os resultados da avaliação cresceriam a medida do 

impacto representado acima. Como dissemos, esta seria uma conclusão temerária, 

por que, embora não se negue o valor destas medidas, os resultados não se 

confirmam nos demais Saresp´s, e ainda, as mesmas condições desfavoráveis, 

relativa a participação da escola nos resultados da avaliação, não se repetiram na 

prova de Matemática na mesma série e nas outras provas das outras séries (Língua 

Portuguesa e Matemática nas 8ªs séries). Isto nos remete as seguintes análises: 

Nas condições variáveis relativas à escola, o remanejamento, esconde uma 

prática seletiva discriminatória contra quem não possui o capital cultural. Os 

remanejamentos em geral se apresentavam de três maneiras: por trabalho, por 

indisciplina e por não acompanhamento do ritmo da turma. Entendo que o primeiro 
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não se aplica ao aluno de 4ª. série. Pretendemos demonstrar que a indisciplina e a 

dificuldade de aprendizagem não são elementos que se resolvem com ou sem 

remanejamento, e que o seu desempenho seria o mesmo, houvesse ou não o 

remanejamento, ou seja, o perfil do aluno remanejado é divergente do padrão exigido 

pela escola, e portanto tem outro perfil desfavorável antes de ser remanejado. Assim 

também é com os alunos em defasagem de idade. O fator desfavorável está presente 

na primeira reprovação, que por sua vez é mais um agravante no perfil inicial 

desfavorável do aluno ao desempenho das habilidades médias. Como temos 

defendido ao logo desta dissertação, há uma inadequação do currículo, aqui definido 

como habilidades médias a cultura do aluno, aqui indicado como perfil favorável e 

desfavorável. 

Neste mesmo sentido, destacamos a participação relativa a cor no resultado da 

prova de português. Superadas as teorias racistas do século XIX, afirmamos que o 

perfil desfavorável cor preta/amarela se liga intimamente às condições sócio 

econômicas das camadas populares, que tem descendência africana, cuja inclusão 

nos círculos da educação burguesa tem sido negada, seja pela escravidão de outrora, 

seja pela prática de uma educação elitista, evidenciada pelos resultados que estamos 

discutindo. A possibilidade de se obter 21,56% mais chance de responder uma 

questão de Português nada tem  a ver com a cor da pele, mas sim com as condições 

sociais a que foram submetidos aqueles que têm aquela cor de pele, e, 

principalmente, com as condições sociais daqueles que gerem o sistema escolar, 

definindo o currículo e as habilidades médias a serem avaliadas.   

A constatação na prova de Língua Portuguesa da 4ª. Série foi de que meninas 

de cor branca, com 9 anos ou menos, que não sofreram remanejamento no decorrer 

do ano escolar, freqüentando escola reorganizada dirigida por um diretor mais 

atuante, reúne melhores condições de alcançar escores mais altos. A estimativa da 

habilidade média de estudantes da 4ª. série com este perfil é igual a 58,23%, ou seja, 

24,39% maior do que meninos negros, com 13 anos ou mais que mudaram várias 

vezes de turma, em escolas não reorganizadas, dirigida por um profissional menos 

atuante, revelam que as circunstância sociais a que estão submetidos os alunos, 

determinam o seu desempenho na provas do Saresp. 

Reafirmamos nossa posição favorável a adoção de políticas públicas que 

combatem a repetência e a evasão escolar, e principalmente, que a gestão séria e 

comprometida é fator essencial na atuação dos profissionais da educação, porém, 
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deve-se alertar, que a atuação do diretor representa apenas 5,06% de participação 

relativa nos resultados, lugar aonde se impõe o desafio da gestão de um currículo 

inadequado a cultura dos alunos da escola pública. Como diretor atuante a SEE/SP 

definiu o profissional  

 

...comprometido com a melhoria das condições  de aprendizagem, ou seja, 
diretores que promovem o desenvolvimento escolar; influencia estratégias 
de ensino; observam a atuação dos professores; discutem os resultados 
das avaliações dos alunos; participam de reuniões com o corpo docente; 
conversam freqüentemente com os alunos; participam do processo de 
atribuição de classes; organizam seus horários de modo a atender os 
alunos dos diferentes turnos; incentivam a formação de grêmios; assumem 
a presidência do Conselho de Escola (inserir fonte, ano e página). 

 

A tabela a seguir demonstra a participação relativa das  variáveis 8ª. série – 

Língua Portuguesa. 

 

Participação relativa das variáveis 8ª. Série – Língua Portuguesa. 

Variáveis Participação relativa 

Sexo 5,29 

Cor 12,88 

Idade 6,85 

Presença de livros 14,95 

Condição de trabalho 0,65 

Condição de abandono da escola 1,00 

Condição de repetência 21,92 

Matéria que tem maior dificuldade 2,78 

Lição de casa 10,90 

Maior dificuldade em Língua 

Portuguesa 

6,35 

Por que é difícil escrever 9,48 

Escola de 5ª a 8ª série 2,66 

Perfil da equipe docente 4,28 

Total 100,00 

 Fonte:Saresp 1998 
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Desta tabela destacamos a condição de repetência 21,92%, a presença de livros 

em casa, 14,95%, cor 12,88%, lição de casa 10,90% e escrever é difícil 9,48% os 

cinco item reunidos representam 70,13% da participação relativa. 

A condição de repetência, como já afirmamos anteriormente é apenas o 

agravante, não é a causa do fracasso frente a prova, também como já dissemos, está 

ligado ao perfil desfavorável frete ao currículo inadequado. A presença de livros em 

casa é sem dúvida a demonstração do capital cultural da família do aluno. 

 

 

4.4 – Saresp 2000. 

 

 

Até 2000, o Saresp realizou quatro avaliações do sistema de ensino do Estado 

de São Paulo: em 1996,1997, 1998 e em 2000, sendo que este último focalizou a 5ª. 

e 7ª. séries do Ensino Fundamental e a 3ª. série do Ensino Médio e teve como 

diferencial a aplicação no final do ano sobre conteúdos da própria série em que 

estavam matriculados, o que não alterou os resultados. Sobre os fatores que 

influenciam nos resultados do rendimento escolar foram eleitos os mesmos das 

avaliações anteriores, o que favoreceu esta comparação. As novidades apresentadas 

nesta avaliação estão na inclusão da disciplina de Ciências e inclusão de novos itens 

nos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, já disponíveis em 1998. Também 

se destaca que foram elaboradas três novas escalas (uma  para Língua Portuguesa, 

outra para Matemática e outra para Biologia), especificamente voltadas para 

diagnosticar o nível de desenvolvimento e aprendizagem alcançados pelos 

estudantes que concluem a sua escolarização. 

Foram mantidos ainda os fatores que influenciam o rendimento escolar, com a 

análise das variáveis que interferem no resultado de Língua Portuguesa e Matemática 

elencados por série e período, como as variáveis que mais contribuem para explicar 

as diferenças observadas no desempenho dos alunos no componente curricular em 

questão. 

Assim foram apresentados os resultados obtidos no período diurno com o 

Questionário do Aluno, instrumento aplicado antes da realização das provas, que 

visava mapear as características demográficas, sociais e escolares dos mesmos. 
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Estes dados coletados por este instrumento dizem respeito às características 

socioeconômicas e culturais, trajetória escolar, hábitos de leitura e estudo, 

informações dos estudantes sobre as escolas que freqüentam e suas opiniões acerca 

do trabalho do professor, sobre as disciplinas e em relação ao próprio desempenho, e 

finalmente mostram como se distribui os alunos de cada série estudada. 

Nestes termos, o Saresp 2000, dividiu os alunos em dois perfis gerais: o perfil do 

grupo de melhor desempenho e o perfil do grupo de menor desempenho, subdivididos 

internamente, o primeiro em 4 sub-grupos e o segundo em dois. 

Assim, o primeiro grupo de melhor desempenho, reúne 401 alunos (o que 

corresponde a 2,24% do total de amostra). Constatou-se que se trata de um grupo de 

estudantes do sexo feminino que não freqüentaram classes de aceleração e que 

nunca repetiram o ano. Segundo o relatório são meninas de família de nível 

socioeconômico mais alto, com elevada auto-estima, uma vez que atribuem seu 

sucesso escolar ao fato de terem facilidade de aprender. A média desse grupo foi de 

60,94, que é um numero bem acima da média para esta série que foi de 43,59. 

Os demais subgrupos, segundo, terceiro e quarto, também são compostos por 

meninas que apresentam como fatores de seu menor desempenho condições sociais 

mais baixas, a indisciplinas dos colegas e interesse dos professores e da escola 

(Saresp 2000, p. 118). 

Em contrapartida apresentamos o grupo de desempenho mais baixo, que 

corresponde a 3,42% dos alunos (613 alunos) de sexo masculino que  freqüentaram a 

sala de aceleração por um ou dois anos, assinalaram com fatores que dificultam 

aprendizagem a presença de muitos alunos em sala de aula, a forma que o professor 

ensina e a falta de biblioteca e de materiais na escola. O segundo grupo de notas 

mais baixas (619 alunos, que corresponde a 3,45%) atribuem aos professores o 

resultado da avaliação. Estes alunos ao responderem se seus professores querem 

que você aprenda e vá bem na escola, assinalaram a alternativa indicando apenas 

alguns. 

 

 

4.5 - O Saresp 2005 
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Em 2005, o Saresp adotou a divisão dos alunos em perfis de Vulnerabilidade 

Juvenil, assim pôde constatar que as regiões onde havia maior vulnerabilidade juvenil 

o resultado era menor. 

 
O Índice de Vulnerabilidade Juvenil. 
 
O Índice de Vulnerabilidade Juvenil foi concebido, em 2002, e utilizado no Saresp a 

partir de 2005,  como sinalizador dos espaços territoriais da cidade de São Paulo a 

serem priorizados na implementação de atividades culturais, no âmbito do projeto 

Fábricas de Cultura da Secretaria Estadual de Cultura, financiado pelo BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Embora inspirado por esse projeto, o indicador 

passou a ser de domínio público e tornou-se referência para ações públicas e 

privadas que tivessem como horizonte promover um crescente processo de 

pacificação e resgate da auto-estima de adolescentes e jovens. 

Na construção do indicador foram considerados dois fatores: as estatísticas 

disponíveis e os fenômenos recorrentemente apontados como atuantes nos cenários 

de riscos juvenis. Inúmeros e complexos, três desses fenômenos merecem destaque: 

deficiências educacionais, mortes por homicídio e maternidade na adolescência. 

A década de 90 caracterizou-se pelo crescimento vertiginoso de agressões e 

criminalidade entre rapazes e de casos de maternidade precoce. Entretanto, na virada 

do século, mais precisamente a partir de 1999, iniciou-se no Estado de São Paulo, 

sobretudo na capital, um processo de reversão dessas tendências que persiste até os 

dias atuais. Nesse mesmo período, também melhorou expressivamente o fluxo 

escolar e, conseqüentemente, ampliou-se o acesso ao ensino médio pelos jovens. 

Essas tendências, certamente, provocariam impactos no IVJ e, nesse sentido, sua 

atualização periódica permitiria captar a evolução ao longo do período. No entanto, 

para a revisão do índice tornava-se necessário utilizar informações cuja produção 

fosse mais freqüente. Assim, recorreu-se aos dados colhidos mensalmente pela 

Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, da Fundação Seade. Como se trata de 

uma pesquisa amostral, os 96 distritos da capital considerados pelo IVJ 2002, de forma 

desagregada, passaram por um processo de reorganização de modo a garantir sua 

representatividade estatística. 
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Distritos do Município de São Paulo 2005 

 

 
Fonte: Fundação Seade. Sistema de Estatísticas Vitais. 
 
Reorganização da espacialização territorial. 

Para realizar tal reorganização, os 96 distritos administrativos da capital paulista 

foram agrupados em quatro tipos de área, segundo o grau de vulnerabilidade de sua 

população à pobreza. 
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Com isso, foi possível verificar a evolução da vulnerabilidade juvenil em cada uma 

dessas áreas e em que medida suas diferenças têm se alterado nos últimos anos. As 

áreas que resultaram desse procedimento estão representadas na Figura. 

Áreas pobres: envolvem 19 distritos administrativos localizados nas áreas mais 

periféricas. 

Em 2005, concentravam 31,4% dos paulistanos, dos quais 8,9% eram jovens. 

Áreas de classe média baixa:  compostas por 25 distritos administrativos, abrigam 

31,1% da população, sendo 8,3% jovens. 

 

Áreas de classe média: englobam 35 distritos administrativos, com 26,9% do total da 

população do município, da qual 7,2% eram jovens. 

 

Áreas ricas: compostas por 17 distritos administrativos localizados 

na área central, com 10,6% da população e a menor proporção de jovens (6,0%). 

 

Entre as dimensões consideradas na construção do Índice de Vulnerabilidade Juvenil 

estão as exposições do contingente juvenil à violência urbana, o nível educacional e a 

gravidez na adolescência. Operacionalmente, para cada uma dessas dimensões, 

elegeu-se uma variável que a representasse. A taxa de mortalidade por agressões 

(homicídios) na população masculina de 15 a 19 anos, por 100 mil habitantes, foi 

selecionada para expressar a incidência dos efeitos negativos da violência urbana 

entre os jovens. Analogamente, a taxa de fecundidade na faixa etária de 14 a 17 

anos, foi utilizada para mensurar, ainda que parcialmente, a gravidez na 

adolescência. Para as questões relativas à escolaridade, considerou-se a faixa etária 

de 15 a 17 anos, sendo calculados dois indicadores: proporção de jovens de 15 a 17 

anos que não freqüentam escola no total de pessoas dessa faixa etária; e proporção 

de jovens de 15 a 17 anos que freqüentam o ensino médio. 

A média dessas variáveis foi transformada numa escala que varia de 0 a 100 pontos, 

em que cem corresponde ao pior nível de vulnerabilidade e zero, à sua ausência. 

 

RESULTADOS 

Redução da vulnerabilidade juvenil foi mais acentuada nas áreas mais pobres 

Entre 2000 e 2005, a vulnerabilidade juvenil reduziu-se nos quatro tipos de área que 
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compõem a capital paulista. Para o conjunto do município, o IVJ passou de 70 para 

51 pontos, o que representa decréscimo de 19 pontos na escala. As áreas com 

predominância de população pobre, que englobam 19 distritos, apresentaram recuo 

de 24 pontos nessa escala, a maior redução observada no período, mas muito  

semelhante ao decréscimo de 23 pontos registrados nos distritos caracterizados como 

de classe média baixa. As áreas de classe média e rica, que já assinalavam os 

menores níveis de vulnerabilidade juvenil, também melhoraram o IVJ, embora com 

menor intensidade. Com isso, a diferença no índice entre as áreas mais ricas e as 

mais pobres passou de 52 pontos para 39 pontos no período. Mesmo assim, o IVJ 

das áreas pobres ainda supera em duas vezes e meia o das localidades ricas  

 

4.6 - Saresp 2007  e o Idesp 2008. 

 

 

Em 2007, o Saresp inovou novamente, incluído no seu sistema as metas de 

cada escola através das sucessivas provas e assim criou o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, o IDESP. 

A Secretaria de Educação desenvolveu o IDESP considerando dois critérios. O 

primeiro considera que uma escola de qualidade, segundo a Secretaria da Educação, 

é aquela em que a maior parte dos alunos apreende boa parcela das competências e 

habilidades requeridas para o nível escolar em que estão matriculados. O segundo é 

a quantidade de tempo ideal para que estas competências sejam apreendidas no 

decorrer do ano letivo. Desta forma, dois quesitos complementares são importantes 

na avaliação de qualidade das escolas: desempenho escolar e fluxo. O IDESP 

pretende fornecer um diagnóstico de cada escola e permitir estabelecer metas de 

qualidade para cada uma delas, apoiando professores, gestores escolares, pais de 

alunos e a comunidade no acompanhamento da evolução da qualidade das escolas. 

Para o cálculo do IDESP, primeiramente são considerados dois indicadores: o 

indicador de desempenho (ID) e o indicador de fluxo (IF).  

4.6.1 - Indicador de desempenho (ID) 

O desempenho dos alunos é medido pelos resultados do SARESP, exame de 

habilidades e competências desenvolvidas pelos alunos das séries iniciais (1ª a 4ª 

séries) e finais (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (3ª série), 
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nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, aplicado 

anualmente aos alunos da rede estadual paulista.  

A partir das notas obtidas pelos alunos nos exames do Saresp, é possível 

agrupá-los em quatro níveis de proficiência, a saber: Abaixo do Básico, Básico, 

Adequado e Avançado. A distribuição dos alunos da escola i, na série S e no 

componente curricular C definem a defasagem da escola em termos de proficiência 

em que AB
i S,C

, B
i S,C

, Ad
i S,C 

e Av
i S,C 

são as porcentagens de alunos da escola i que 

se encontram nos níveis de proficiência Abaixo do Básico, Básico, Adequado e 

Avançado na série S e no componente curricular C.  

O indicador de desempenho (ID) transforma a defasagem da escola numa 

escala de zero a dez. 

 

4.6.2 - Indicador de fluxo 

O indicador de fluxo equivale à taxa média de aprovação em cada ciclo 

educacional: séries iniciais do EF (1ª à 4ª série), séries finais do EF (5ª à 8ª série) e 

EM (1ª à 3ª série), coletada pelo Censo Escolar. Depois de conhecidos o indicador de 

desempenho (ID) e o indicador de fluxo (IF) para cada escola i, calcula-se o IDESP 

da escola i para cada componente curricular e cada série. 

 

4.6.3 - Cálculo das metas 

 

A partir do IDESP, a SEE estabeleceu metas por escola. Em primeiro lugar, 

fixaram-se metas de longo prazo para o IDESP, comuns a toda a rede pública de 

ensino, a serem alcançadas na 4ª série do EF; na 8ª série do EF e no 3º ano do EM 

num dado ano. Além disso, fixaram-se metas de curto prazo, para cada ano, para 

cada escola e para cada série. As metas anuais por escola consideram a sua 

situação atual, ou seja, o seu ponto de partida. 

Os pressupostos para a implantação destas metas e destes índices estão no 

entendimento que  

 

é razoável supor, em primeiro lugar, que uma escola de qualidade é aquela 
em que a maior parte dos alunos apreende boa parcela das competências 
e habilidades requeridas para o nível escolar em que estão matriculados. 
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Por outro lado, também é razoável supor que exista uma quantidade de 
tempo ideal para que estas competências sejam apreendidas (o ano 
letivo).. (...) e portanto .... IDESP fornece um diagnóstico de cada escola e 
permite estabelecer metas de qualidade para cada uma delas, apoiando 
professores, gestores escolares, pais de alunos e a comunidade no 
acompanhamento da evolução da qualidade das escolas. (NOTA Técnica 
Idesp 2008, p.2) 

 

 

Ou seja, mantém a estrutura da prova e do currículo como o padrão de qualidade 

e das metas a serem perseguidas pelos educadores de forma geral. 

Assim o desempenho dos alunos é medido pelos resultados do Saresp, exame 

de habilidades e competências desenvolvidas pelos alunos das séries iniciais (4ª 

série) e finais (8ª série) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (3ª série), nos 

componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, aplicado anualmente 

aos alunos da rede estadual paulista.  

A partir das notas obtidas pelos alunos nos exames do SARESP, é possível 

agrupá-los em quatro níveis de proficiência: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e 

Avançado. A distribuição dos alunos da escola i, na série S e no componente 

curricular C definem a defasagem da escola em termos de proficiência. 

Esperamos que com esta apresentação tenhamos conseguido deixar claro que 

quaisquer que sejam os fatores que contribuem e ou interferem no desempenho dos 

alunos, a Secretaria da Educação e seus técnicos não admitem qualquer 

questionamento sobre o currículo e as matrizes geradoras da prova, seja no 

conteúdo seja no formato. 

Assim percebemos  que, as diferenças de rendimento escolar, em ultima 

instância, segundo a Secretaria da Educação, causadas pelos fatores externos como 

a cor, a raça, as condições socioeconômicas e culturais podem ser solucionadas pela 

correta aplicação do currículo, ou seja, embora a TRI apresente estes dados como 

fatores determinantes e insuperáveis, o governo e os técnicos da educação 

continuam investindo no aprimoramento do currículo e na critica contra os 

professores e alunos. Estes exemplos são vários, como a implantação de um 

currículo unificado no Estado de São Paulo que contém toda a distribuição do 

conteúdo escolar de cada disciplina em cada série e cada bimestre, que é 

acompanhado de cadernos de conteúdos para professores e alunos e cuja a 
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utilização é obrigatória. Outro exemplo é adoção de provas para professores 

temporários e efetivos visando a contratação e os aumentos de salários. O Saresp 

também faz parte do plano do governo nos mesmos termos, quando seu resultado, 

medido pelo IDESP é utilizado para o pagamento do bônus ao professor. Se a escola 

atinge a meta estabelecida pelo governo os professores daquela escola recebem 

20% de 12 salários como bônus anual. Esta política totalmente equivocada em 

relação ao rendimento escolar e ao pagamento de professores revela o descaso dos 

técnicos da educação com a particularidade de cada região. 

Para exemplificar nossa afirmação de equivoco da adoção das políticas de 

valorização do currículo mencionadas a seguir, apresentamos a comparação entre 

duas escolas, uma localizada na Região da Vila Mariana – SP, com baixo Índice de 

Vulnerabilidade Juvenil e outra e Sapopemba, em região com Alto índice de 

Vulnerabilidade. 

Quadro Comparativo de Escolas – IDESP 2007 e 2008 

 

 Médias do Saresp 2007 - IDESP   

                                                6ª. EF           8ª. EF          3ª. EM            

Escola da Vila Mariana              N/A               4,39
5
              2,35 

Escola de Sapopemba              N/A                2,43              1,10 

Estado                                                               2,54              1,41 

 

Médias do Saresp 2008 IDESP   

                                                6ª. EF           8ª. EF          3ª. EM            

Escola da Vila Mariana            N/A              3,75              3,21 

Escola de Sapopemba             N/A                2,47             1,62 

Estado                                                                 2,60             1,95 

Fonte: Programa de Qualidade da Escola – Boletim da Escola 2007/2008  

 

Fazemos as seguintes observações sobre este quadro comparativo: 

a) A Escola da Vila Mariana obteve resultados maiores que a escola de Sapopemba nas duas 

edições do Saresp. 

                                                 
5
 Escala de 0,00 a 10,00, sendo que o estabelecido para todas as escolas no prazo de 30 anos é de 7,00 para o Ensino 

Fundamental Ciclo I, 6,00 para o Ensino Fundamental Ciclo II e 5,00 para o Ensino Médio. 
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b) As notas da Escola de Sapopemba são sempre inferiores a média obtida pelo Estado. 

c) As notas da Escola da Vila Mariana são superiores à média do estão, mesmo quando esta, no 

caso da 8ª série em 2008 foi inferior que a de 2007. 

Destas observações concluímos que os fatores externos são determinantes no 

desempenho do aluno e que a prova do SARESP constitui um arbitrário cultural, que 

favorece os de maiores condições sócio-econômica. 

 

4.7 - Escalas e Proficiência no Saresp de 2007. 

 

No Saresp de 2007, os técnicos da prova adotaram um sistema de utilização das 

mesmas escalas do Saeb - Sistema de Avaliação do Ensino Básico. As escalas de 

proficiências do Saeb adotadas na Prova Brasil ordenam os desempenhos dos 

alunos do menor para o maior em um continuum. 

No Saeb, a origem e a unidade de medida da escala foi arbitrada como a média e o 

desvio padrão da distribuição do desempenho dos alunos da 8ª série, no ano de 

1997, ou seja, o valor de 250 para a média e o desvio padrão de 50.No Saeb, na 

primeira vez em 1995, que os resultados foram apresentados em escalas, evitou-se 

utilizar escalas numéricas usualmente empregadas pelos professores as de 0 a 100 

ou de 0 a 10 – para marcar diferenças do seu significado. A escala de proficiência do 

Saeb (ou de outras avaliações de desempenho de alunos que utilizam a TRI) também 

apresenta valores numéricos para ordenar o desempenho dos alunos. Quanto maior o 

ponto da escala, melhor o desempenho. A escala criada no Saresp é comum às 

quatro séries avaliadas – 4ª, 6ª e 8ª do Ensino Fundamental e 3ª do Ensino Médio. 

Foi possível obter uma escala única porque os alunos da 6ª série responderam a 

alguns itens apresentados nos cadernos de teste de 4ª série, os de 8ª série itens de 

6ª série e os da 3ª série do EM responderam a alguns itens apresentados nos 

cadernos de 8ª série. Um exemplo da escala de desempenho em Matemática com 

seus valores numéricos é apresentada a seguir. Essa escala foi interpretada em 13 

níveis e aqueles recomendados pelo Saresp para as séries estão assinalados. 

ESCALA DE DESEMPENHO: MATEMÁTICA – PROVA BRASIL/SAEB 2007 

           4ª série                                      8ª série                       3ª série EM 

           125  150  175  200  225  250     275  300  325    350  375  400  425  500 
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Nas escalas de proficiências, são escolhidos pontos para interpretar as 

habilidades que os alunos demonstram possuir quando seus desempenhos estão 

situados ao redor daquele ponto ou nível. 

Os pontos da escala do Saeb foram arbitrados para conter o ponto 250 e a 

distância entre si de meio desvio padrão. 

Como já foi dito anteriormente, os números 125, 150, 250 não tem qualquer 

significado da mesma maneira que a nota 7 ou o conceito B só faz sentido para o 

professor que elaborou as questões, aplicou e corrigiu as provas. Entretanto, como o 

Saresp utilizou uma grande quantidade de itens para avaliar o desempenho dos 

alunos em uma série, área curricular ou disciplina - cerca de 104 - e seria inadequado 

apresentá-los um a um para explicar os resultados obtidos, foi desenvolvida uma 

metodologia de interpretação dos níveis das escalas mediante a descrição dos 

conteúdos e habilidades que os alunos demonstraram possuir, quando acertam 

determinados itens aplicados. 

Assim, no quadro acima podemos entender que o Nível de proficiência 125 seria 

o inicial para os alunos da 4ª série, mas não seria o adequado, que estaria 

demonstrado no ponto de 225 até 250. Na 8ª série, este nível de proficiência inferior 

seria de 275 e o superior, ou avançado de 325-350 que corresponde ao menor nível 

do 3º ano do nível médio. 

O desencadeamento final desta escala é de que os alunos que estão abaixo do 

Nível indicado para a sua série deverão ser encaminhados para a recuperação 

intensiva durante o ano, independentemente dos motivos que os levaram a aquele 

resultado inferior.   

 

4.8 - SARESP 2008 . 

Características , atitudes e opiniões dos pais e dos alunos relacionadas ao 

desempenho que o SARESP revelou. 

 

Nível Socioeconômico. 

 

O relatório do Saresp 2008 ressalta que em todas as pesquisas vêm sendo 

apontados o nível socioeconômico e cultural dos alunos e de suas famílias como 
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responsáveis pela maior parte de variabilidade de desempenho encontrado a ponto 

de autorizar a afirmação, na década de 70, que a escola não fazia diferença, já que 

provinham das famílias as variáveis explicativas dos resultados.  

Porém insiste em dizer que “modernamente os estudos tem consistentemente 

demonstrado que as escolas e os professores eficazes provocam impactos mais 

significativos na aprendizagem dos estudantes do que qualquer outro fator, e que 

podem compensar desafios tais como pobreza, etnia e lacunas de aprendizagem” 

(SARESP 2008 p. 10). Neste sentido atribui aos professores uma prática pedagógica 

que fariam a diferença baseadas “dedicação e engajamento”, entendida como “gastar 

um certo período de tempo fora da escola dedicando-se a realizar atividades 

relacionadas ao trabalho pedagógico; experiência docentes, como professores que 

estão lecionando a menos de 2 anos temos piores desempenhos com seus alunos, e 

recomenda que a maior parte do conteúdo seja inteiramente desenvolvido durante o 

ano letivo, principalmente em Língua Portuguesa e Matemática; Uso do Tempo, que o 

tempo deve ser exclusivamente gasto com atividades destinadas ao currículo, pois 

“atividades não diretamente relacionadas com o conteúdo de ensino, como, fazendo a 

chamada, dando avisos, organizando a turma, tratando de problemas de disciplina, 

tem efeito negativo no desempenho de alunos em Língua Portuguesa e em 

Matemática até a 6ª série.; lição de casa, o professor passar e corrigir a lição de casa 

é uma prática pedagógica muito importante e associa-se positivamente aos melhores 

desempenhos; a resistência a mudança, também segundo o relatório, é apontado 

pelos professores como um fator que prejudica a aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

CAPÍTULO V 

 

  Os resultados estatísticos dos itens. 

 

5.1  Análise das provas. 

 

Os itens aplicados no Saresp, apresentados nesta pesquisa,  estão 

acompanhados dos seus resultados estatísticos obtidos pela Teoria Clássica dos 

Testes (TCT) tem a seguinte interpretação: 

Índice de Discriminação é a diferença entre os percentuais de acerto dos 27% de 

alunos de melhor desempenho e dos 27% de alunos de pior desempenho. Um índice 

de discriminação muito baixo (menor que.25) significa que o item não separou 

adequadamente os alunos de melhor e pior desempenho. Um índice de discriminação 

negativo indica que os alunos de pior desempenho tiveram um percentual de acerto 

maior do que os de melhor desempenho. 

Exposta a metodologia para elaboração, aplicação e analise das provas pela 

Secretaria da Educação, do atual Governo de São Paulo, contrastamos a nossa 

analise, que baseia - se na idéia, iniciada por Tort (1976), em que a situação de teste 

não é neutra e que favorece, como foi demonstrado anteriormente nas analises do 

Saresp, o sucesso das crianças segundo sua origem social, ou seja, o índice de 

discriminação, que na Teoria Clássica dos Testes visa separar os grupos entrem 

melhores e piores alunos, em relação ao desempenho, atua na verdade como índice 

de segregação, pois como demonstramos, a desempenho dos alunos está ligado a 

fatores externos a escola, e mais, como demonstraremos a seguir, as questões da 

prova, seja da mais elementar a mais complexa não deixam espaço para a expressão 

do conhecimento extra curricular, cultura do aluno, mesmo quando este conhecimento 

está no contexto da questão perguntada. 

Colocado estes termos, selecionamos as seguintes questões para demonstrar  a 

atuação destas como elementos separadores de classe. A nossa seleção se deu a 

partir dos seguintes  critérios; independentemente do ano de aplicação procuramos 

abranger todas as disciplinas e todas as séries que participaram do Saresp; partimos 

de questões consideradas pela Teoria Clássica dos Testes da menos complexa para 

a mais complexa, assim selecionamos questões da 4ª Série do Ensino Fundamental 
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até questões da 3ª Série do Ensino Médio; privilegiamos as questões entre todos os 

anos do SARESP aquela que continham além dos dados estatísticos, comentários 

dos elaboradores. Nestas questões, as que tinham comentários, foram analisadas 

suas propostas e seu formato, como também a maneira com que o avaliador 

interpretou os resultados obtidos de cada grupo e sua hipóteses sobre o desempenho 

destes. 

Ainda, antes de passarmos para a análise das questões é preciso destacar a 

metodologia e os motivos que nos levaram a selecionar as questões a seguir. 

O primeiro foi a didática implícita nos testes selecionados, pois a construção destes 

demonstram claramente nossa preposição de que o currículo é inadequado a cultura 

do aluno da escola pública. Procuramos exemplos em todas as áreas e em todos os 

anos e demos sempre preferência  àquelas de menor proficiência, primeiro para 

facilitar o envolvimento do leitor, depois para evidenciar as manobras do currículo, 

mesmo nas mais elementares questões. As questões de maior complexidade tiveram 

número de acertos não significativos. Ainda, explicamos os motivos em cada questão 

selecionada, na própria análise. 

 

Vejamos as seguintes questões: 

LÍNGUA PORTUGUESA – Saresp 2007 

Escala de Proficiência : Nível 150 – 4ª Serie do Ensino Fundamental 

 

Atenção: Para responder à questão de número 22, leia a propaganda abaixo. 

22. Onde você poderia encontrar esta propaganda? 

 

 
 
(A) No Posto de Saúde. 
(B) Na padaria.    (81%) 
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(C) No mural da sala de aula. 
(D) No consultório do dentista. 
 

 

Habilidades e Intenção Avaliatória Propostas 

Descritor/Habilidade: Identificar a finalidade do texto, considerando seu gênero, 

estrutura, tema/ assunto, possível interlocutor/leitor. 

Esfera de atividade: Publicitária. 

Gênero de texto: Propaganda. 

Descrição: Ao responder a esse item, os alunos são levados a determinar, com 

base na identificação do gênero, do tema ou do destinatário em jogo, a circulação 

sociall própria do texto. Portanto, indiretamente, identificam a sua finalidade. 81% 

acertos. 

O objetivo desta questão, como observamos, no texto acima, era a identificação 

da “circulação social do texto” a partir da propaganda apresentada.O acerto foi de 

81%, portanto esta questão segundo a teoria clássica dos testes, seria considerada 

uma questão fácil,(nível 150 – Abaixo do Básico) cujo índice discriminador não é o 

melhor, pois, com 81% de acerto significa que  alguns dos piores alunos poderiam 

acertá-la. Mas por que o aluno não acertou? Não temos esta análise do resultado feita 

pelos técnicos da prova, nesta questão, mas a nossa resposta para a pergunta é  que  

esta questão não tem identificação com a cultura do aluno. Vejamos, em primeiro 

lugar na maioria das escolas estaduais o acesso a este produto é limitado, seja pelo 

preço, os sorvetes da Kibon tem um preço três vezes maior que os sorvetes de 

fabricação em pequena escala, que impede que o comerciante dos bairros periféricos 

os tenham para revendê-lo e,  portanto,  a sua propaganda também não é comum, a 

não ser nas grandes padarias. Pode ser para quem elaborou a prova, mas não para 

os alunos. Então, podemos afirmar que nem todos os alunos viram uma propaganda 

desta em lugar algum, ou seja esta forma de comunicação não faz parte do cotidiano 

do aluno e nem está orientada para ele. O sorvete e a própria fruta oferecida e o 

objetivo da propaganda são parte do universo dos adultos. Também devemos  

considerar que esta questão estimula a interpretação de uma propaganda, sem o 

direito de defesa ou crítica por parte do aluno. A questão é simplesmente colocada 

sem qualquer contexto que não seja o do aluno como receptor da mensagem criada 

por alguém para estimular o consumo.  
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E segundo lugar o cartaz da propaganda poderia ser encontrado em qualquer 

lugar dos mencionados, que embora possamos reconhecer que o Posto de Saúde, o 

consultório do dentista, e a sala de aula não seria os lugares adequados para a 

propaganda do sorvete, o cartaz poderia ser encontrado nestes lugares, 

principalmente no mural da escola.  A resposta b, na padaria não é o único lugar que 

o aluno pode encontrar esta propaganda, a resposta c também poderia ser dado 

como correta e assim o resultado consideraria a cultura. 

Finalmente, apontamos que os 19 % dos alunos que não acertaram foram 

classificados como abaixo do básico, e pelas normas da Secretaria da Educação 

deveriam passar por um processo de recuperação paralela e continua, correndo o 

risco de até ser reprovado no final do ciclo. 

 

MATEMÁTICA - Saresp 2008  

Escala de Proficiência : Nível 150 – 4ª Serie do Ensino Fundamental 

 

A professora de Suzi fez uma pesquisa com seus alunos sobre o esporte favorito. Cada aluno 
poderia escolher um único esporte. Os resultados desta pesquisa estão no gráfico a seguir. 

 

O esporte que tem a maior preferência dos alunos da classe de Suzi é 

A) Futebol (6%) 
B) Voleibol (85%) 
C) Basquetebol (4%) 
D) Handebol (2%) 



71 

Não responderam (3%) 

 

Nesta questão não temos a análise das hipóteses das respostas nem os 

descritores, porém o que nos interessa é a formulação da questão: O esporte que 

tem a maior preferência dos alunos da classe de Suzi é: Voleibol – (85%). 

Aqui fazemos algumas considerações: É  possível existir em São Paulo uma 

classe de 4ª Série de Ensino Fundamental que tenha preferência maciça no esporte 

do voleibol 85%, contra apenas 6% do futebol, que quase se aproxima dos 4% do 

basquete? Sim, é possível, mas pouco provável, e é com o provável que colocamos a 

nossa primeira crítica. A cultura do aluno também foi negligenciada, pois o pouco 

provável da realidade estar contida na resposta certa apresenta-se como barreira a 

ser negada pelo aluno para alcançar o sucesso na questão.  

Ainda nos deparamos com a seguinte questão, por que o formulador da pesquisa 

não colocou futebol, como a questão correta, já que é sabido que este é o esporte 

favorito do povo brasileiro? A primeira hipótese que nos ocorre, que sendo o 

elaborador um pesquisador a procura de proficiência, a interpretação matemática 

proposta pelo gráfico não poderia ser contaminada pelo conhecimento não escolar do 

aluno. Se assim tivesse construído a questão, o índice de acerto seria de 91% e não 

seria possível distinguir os que entenderam a questão dos que gostam de futebol. 6 

% dos alunos assinalaram o futebol, que na visão do autor da questão são 

desavisados que não interpretam a matemática, e, portanto estão abaixo do básico. 

Nossa critica é quanto a violência praticada pela questão uma vez que contraria a 

lógica social do público, segundo que quer que o aluno despreze a sua cultura em 

favor da análise matemática.  

A nossa segunda hipótese, menos provável, mas não menos vil, é que o 

perguntador, ao elabora a questão não se preocupou com o conteúdo cultural da 

questão, apenas distribuiu os esportes aleatoriamente sobre as colunas matemáticas, 

no que na nossa análise também seria um descaso com a cultura do aluno. 

Assim podemos concluir que mesmo quando a questão envolve o universo do 

aluno da escola pública, a questão, onde houver qualquer possibilidade de exclusão 

do cotidiano do aluno, esta possibilidade será utilizada, seja de forma intencional ou 

não. 
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Um questão de Ciências aplicada aos alunos de 8ª Série do período noturno no 

Saresp de 1997 reforça a nossa conclusão de arbitrariedade das questões propostas 

frente a cultura do aluno da escola pública. 

 

 

Ciências – Saresp 97 

Escala de Proficiência : Nível Mediano
6
 – 8ª Serie do Ensino Fundamental 

Conteúdo: materiais, propriedades, misturas  e transformações. 

Objetivo: Identificar reagentes e produtos de uma mesma reação. 

 

1. O leite coalha quando os microorganismos do ar entram em contato com ele 

promovendo a fermentação, com a liberação de: 

(A)  Sais minerais, que azedam o leite. (36%) 

(B) Acido láctico, que coagula as proteínas do leite. (40%) 

(C) Açúcar, que separa a parte liquida da parte sólida do leite. (9%) 

(D) Água, que contribui para aumentar o volume do leite.(14%) 

Comentário do avaliador: 

 

                                            Os três itens7 tratam de transformações químicas, assunto 

comumente desenvolvido nas aulas e nos livros de Ciências. O item 1 

solicitava que o aluno  identificasse a substancia presente no leite 

responsável por coalhá-lo. Apenas a alternativa correta apresenta um 

acido na resposta, o que poderia constituir um elemento facilitador, um 

vez que na linguagem coloquial, usa-se “ o leite está azedo” como o 

sinônimo de “ o leite está coalhado” e é amplamente conhecida a 

correspondência entre a substancia azeda e a substancia acida. 

Aparentemente, boa parte dos alunos não aplicou esse conhecimento 

corrente, pra resolver a situação, porque cerca de 60% não apontou o 

acido. 

                                                 
6
 O Saresp de 1997 adotou  como proficiência – muito fácil, fácil,mediano, difícil e muito difícil. 

7
 Na analise do avaliador foram utilizados os itens, n°s 1, 2 e 3, dos quais destacamos apenas o item 1 por ser 

suficiente na nossa conclusão. 
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                                                 No entanto, é preciso prestar atenção na incidência de respostas 

na alternativa errada A (36%). Provavelmente, os alunos, que não 

souberam identificar corretamente o ácido láctico, preferiram assinalar 

a alternativa A a todas as demais, pois é a única em que a substância, 

apesar de não ser um ácido, aparece associada  à função azedar o 

leite. Na alternativa B, o ácido está associado à função “coagular as 

proteínas do leite”, expressão que constitui a tradução científica para 

“azedar o leite”. ... 

  

Destacamos dois elementos cruciais na demonstração de que o currículo é 

inadequado para a cultura do aluno da escola pública, quando elege uma questão 

cotidiana e coloca como certa aquela que contém um linguagem estritamente 

científica e outra quando induz utilizando a linguagem do aluno em uma questão 

errada. 

No momento em que o avaliador, em sua análise destaca  “..é preciso prestar 

atenção na incidência de respostas na alternativa errada A (36%). Provavelmente, os 

alunos, que não souberam identificar corretamente o ácido láctico, preferiram 

assinalar a alternativa A a todas as demais, pois é a única em que a substância, 

apesar de não ser um ácido, aparece associada  à função azedar o leite.”,ele não 

menciona a intenção da questão em separar os melhores dos piores alunos com a 

associação do palavra “azedam” com a expressão “coagula as proteínas” que está 

distante do cotidiano, ou seja, uma questão que levaria em conta a cultura do aluno 

da escola pública, colocaria na mesma alternativa o “ácido láctico com “azedam o 

leite”. A simples alteração da questão elevaria o índice de acerto de 40% para 76%. 

Assim nossa conclusão anterior de que mesmo quando a questão envolve o 

universo do aluno da escola pública, a questão, onde houver qualquer possibilidade 

de exclusão do cotidiano do aluno, esta possibilidade será utilizada, neste caso de 

forma intencional, e por que não dizer maldosa. 

    

Na questão abaixo temos a idéia de como os autores tratam a cultura popular e a 

sua relação com o consumo. 
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MATEMÁTICA  - Saresp 2008  
 

Escala de Proficiência : Nível 175 – 4ª Serie do Ensino Fundamental 

 
Carla comprou uma boneca de R$ 78,90 e pagou com uma nota de R$ 100,00. 
Ela recebeu de troco: 
 
A) R$ 21,10. (57%) 
B) R$ 32,10. (17%) 
C) R$ 41,90. (8%) 
D) R$ 42,90. (13%) 

 

É difícil, para nós,  formularmos  uma hipótese do que o organizador da prova 

esperava desta questão. Que o aluno arme a subtração e conclua, pois não existe 

nada mais irreal do que o contexto sugerido pelo perguntador. A própria distribuição 

das respostas aponta para o erro violento cometido pelo avaliador. Mais uma vez 

podemos perceber o descaso da prova em relação ao aluno. 

Neste ponto queremos ressaltar, que a prova é o “pé na cabeça do afogado”, ou 

seja, toda a dinâmica destruidora do individuo acionada com a escolha do currículo 

no início da escolaridade do aluno, seja pelo currículo aplicado, seja pelo currículo 

oculto, seja pela pratica do estilo alusivo, na prova tem o seu ápice, pois a forma 

eleita já despreza a cultura do aluno da escola pública e as propostas são aviltantes.  

Analisemos estas duas questões de 8ª série e seus contextos aplicadas no 

Saresp de 1998: 

A primeira tem como conteúdo - Condições de vida e trabalho na América. O 

objetivo proposto era identificar mecanismos de exploração das metrópoles sobre as 

colônias no que se refere ao trabalho compulsório dos nativos. Era a questão n° 21, 

como reproduzimos a seguir: 

 

 

HISTÓRIA  - Saresp 1998  
 

Escala de Proficiência : Nível - não definido– 8ª Serie do Ensino Fundamental  

 

“A ´mita´era uma instituição já existente entre o povo inca: tratava-se de trabalho eventual e 
gratuito. No entanto, os espanhóis modificaram um pouco o sistema dos incas, pois entre eles, 
esta prestação de trabalho era ocasional; com os espanhóis passou a ser constante. Toda 
aldeia era obrigada a fornecer um certo número de pessoas para trabalhar gratuitamente nas 
minas” 
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Pode-se afirmar que, com a modificação a que o texto se refere, a ´mita´se transformou numa 
forma: 

a) avançada de trabalho. (19%) 

b)  organizada de produção. ( 16%) 

c) disfarçada de escravidão. (51%) 

d) humanizada de servidão (13%)” 

 

Comentário do técnico: 

A questão envolvia, basicamente, compreensão de leitura, uma vez que as 
características associadas ao conceito em foco estavam expressas num 
texto de estrutura simples – 51% dos alunos identificaram corretamente a 
„mita` como uma escravidão disfarçada. No entanto, porcentagem 
praticamente equivalente optou por alternativas claramente incorretas ou 
mesmo absurdas para o contexto, relacionando ´mita´a uma forma 
avançada de trabalho (19%), ou humanizada de servidão (13%), 
demonstrando falta de conhecimento, mas também, pouca reflexão.” 
(Saresp, 1998, p.?). 

 

Embora as abordagens modernas de História apresentem o tema da América 

Pré-colombiana de forma critica esta não é usual nem valorizada na medida do 

currículo válido para o aluno brasileiro. Em geral o tema é tratado superficialmente, 

com um tempo e profundidade menor que outros como a colônia de povoamento dos 

Estados Unidos da América do Norte. Podemos observar a que análise dos técnicos 

atribuem o fracasso do desempenho da questão a falta de conhecimento e também a 

pouca reflexão dos alunos. Ainda, reforçam em sua analise, com certo assombro, 

observando que a porcentagem de opções de resposta se pautaram em alternativa 

claramente incorreta, ou mesmo absurda para o contexto.. 

Assim podemos entender que o tecnocrata da analise limitou-se ao “contexto” da 

questão, que é estritamente propedêutica, sem vinculação prática com a realidade do 

aluno. Se o elaborador tivesse levado em conta o contexto do aluno, não diria na sua 

analise alternativas “claramente incorretas”. Neste caso, a mita como uma forma 

avançada de trabalho, aos olhos de um professor tradicional é considerada errada, 

porém em uma analise dialética que leva em consideração o conhecimento do aluno 

brasileiro sobre escravidão e trabalho no cotidiano, a mita, conforme o texto a 

descreve pode não parecer tão grave assim. Uma modificação do sistema de 

trabalho dos Incas, em nosso ver pode sim, a partir do contexto cultural do aluno da 

escola pública, ser visto como uma forma avançada de organização da produção, no 

contexto da questão, e não do contexto do trabalho o que justificaria a indicação da 

alternativa A e B. A alternativa D, que teve 13% de respostas também não se 
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evidencia a forma desumana da Mita, a violência dos espanhóis e dos próprios 

lideres Incas são minimizados pelas palavras “ eventual, ...modificou um pouco”  ou 

“forneceu um certo numero de pessoa”. Estas palavras por si induzem a idéia de 

humanização do trabalho escravo realizado pelos espanhóis. 

Neste mesmo termo, a questão 23, demonstra um índice de acerto de 88%, o 

que contraria a analise do tecnocrata na questão anterior, sobre pouca atenção e 

reflexão do aluno. Vejamos a questão: 

Conteúdo: A conquista dos direitos políticos e sociais. 

Objetivo: Reconhecer  a existência de desigualdades étnica e social no Brasil – 

negros, mulheres, pobres, homossexuais, índios – interpretando a organização e 

mobilização pelos direitos destes grupos como processo de conquista e ampliação da 

cidadania. 

 

HISTÓRIA  - Saresp 1998  
 

Escala de Proficiência : Nível - não definido– 8ª Serie do Ensino Fundamental  

 
23 – “ Os rendimentos de um médico negro são 22% mais baixos que os de um branco; um 
engenheiro negro ganha 19% menos que um branco; os professores negros ganham 18% 
menos que os brancos(...) o pedreiro negro ganha 11% menos que o branco” ( Pesquisa 
realizada nas cidades de São Paulo e Recife – Revista Veja, abril, ano 20, n° 19, maio de 1988, 
p22) 
O texto contém elementos que identificam, em relação ao negro no Brasil, mecanismos de  
a) participação social (6%) 
b) discriminação social (88%) 
c) equalização social (4%) 
d) ascensão social (2%) 

 

Comentário do analista técnico da prova: “Um pequeno texto, sintetizando dados 

de uma pesquisa, informava o diferencial de rendimentos auferidos por profissionais 

brancos ou negros no exercício da mesma profissão. A partir dessa leitura, o aluno 

deveria identificar a discriminação apontadas. 

Chama a atenção o fato de 12% dos alunos terem assinalado alternativas 

evidentemente erradas, demonstrando que não dominam os conceitos apresentados 

no conjunto das opções de resposta.” 

Embora esteja no currículo de História a questão não faz referência a elementos 

do currículo escolar, que neste período (1998), não era valorizada a História do Povo 

Negro, e portanto não poderia aferir o objetivo a que se propõe. 
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O alto índice de acerto nesta questão se dá pela vinculação da pergunta ao 

cotidiano vivido por uma grande maioria das famílias dos alunos da escola publica. 

O técnico analista da prova menos avisado pode considerar que esta questão 

curricular esteja superada, pois, conforme a analise clássica ela não tem um bom 

desempenho de discriminação. Ao contrario disto esta questão nos parece 

emblemática por dois motivos: o primeiro, por que o índice de acerto foi grande, em 

segundo por que o tema é pouco ou mal trabalhado em sala de aula. 

A desigualdade ética e social e a organização e mobilização pelos direitos dos 

grupos oprimidos  como conteúdos curriculares estão muito aquém daqueles 

necessários para a conscientização das massas nesta transformação. Então, de 

onde veio a certeza da resposta? Da cultura do aluno da escola pública, podemos 

afirmar. Esta questão se relaciona com um drama vivido pela população brasileira e é 

vivida na escola e divulgada (sem nenhuma ação proativa) pelos meios de 

comunicação. 

Assim o aluno pode reconhecer parte da sua cultura sendo comentada e discutida na 
prova.  
 
 
 
Vejamos o gráfico a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A  linha 1 do 1° gráfico apresenta a expectativa da acerto segundo a TRI de uma 

questão de nível 400, adequado/avançado para os alunos da 3ª serie do ensino 

médio. 

A linha 2 mostra o que aconteceu... os alunos com menor nível 200 acertaram 

mais do que os alunos de nível 400 superior. 
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Ora, para quem acompanha a televisão e associa transito com mal, e que se 

preocupou em ler atentamente a questão pode  confundir mal com voltar para a casa. 

Decerto que pode haver outras hipóteses para os motivos levaram os diferentes 

grupos a assinalar esta ou a aquela questão, porém o que é irrefutável que sendo 

uma questão que foi acertada por um grande numero de alunos dos grupos com 

capital cultural inferior e erradas por um grande numero de alunos com capital cultural  

superior esta questão passa a ter uma classificação de nível 400, que em outras 

classificações seria considerada muito difícil.(SARESP 2008. Volume V  Pag. 135 ) 

 
 
Abaixo reproduzimos a questão: 
 
Português 3° Médio - Saresp 2008  

Escala de Proficiência : Nível - 400. 

 

O maior congestionamento 
O fim de semana começou mal para o paulistano que tentava voltar para casa no dia 9 de maio 
deste ano, uma sexta-feira. Às 19h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou o 
recorde histórico de congestionamento na cidade: 266 quilômetros de lentidão – somente na 
Marginal Tietê foram 23 quilômetros, o dobro do habitual para o horário. O caos teve dois 
motivos: o tombamento de um caminhão com toras de madeira num acesso da Rodovia 
Presidente Dutra e um derramamento de óleo na avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. 
 
Fonte: O MAIOR congestionamento. Veja, São Paulo, p. 42, 20 ago. 2008. 
 
O uso da expressão começou mal é explicitada e reforçada por uma outra expressão, que é 
A) tentava voltar para casa. 
B) uma sexta-feira, às 19h30. 
C) dia 9 de maio. 
D) recorde histórico de congestionamento. 
 
Objetivo da questão - H15 - Estabelecer relações entre segmentos do texto, identificando retomadas ou 
catafóricas e anafóricas oupor elipse e repetição. 
 

A seguir apresentamos  algumas questões com menos de 20% de acerto na 

terceira série do ensino Médio. 

 

Matemática 3° Médio - Saresp 2008  

Escala de Proficiência : Nível - 400. 

O dono de um cinema constatou que, aos domingos, quando o preço do ingresso 

total  
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arrecadado em uma sessão de domingo nesse cinema foi R$ 2210,00, pode-se 

concluir que o preço cobrado pelo ingresso nesse dia, em reais, pode ter sido 

A) 14 ou 16. 
B) 13 ou 17. 
C) 12 ou 18. 

D) 11 ou 19. 

 

Qual das alternativas apresenta a inequação cuja representação gráfica está abaixo? 
 
 

 

 

 

Matemática 3° Médio - Saresp 2008  

Escala de Proficiência : Não definido. 

Em Economia denomina-se balança comercial ao resultado das operações de 

compra e venda que um país realiza com outros países ao longo de um ano. O gráfico 

a seguir representa a balança comercial brasileira desde o ano de 2002 com projeção 

até 2010. 

 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 19/08/2008. 

 
Analisando os dados do gráfico pode-se dizer que: 

A) a partir de 2006, gradativamente, o Brasil tem vendido menos ao exterior. 
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B) após 2006 o Brasil tem vendido menos ao exterior do que tem comprado. 

C) ao longo do período mencionado no gráfico, o Brasil tem vendido ao exterior 

mais do que tem 

comprado. 

D) após 2006 o Brasil tem vendido mais ao exterior do que tem comprado. 

 

O que temos aqui, em resumo é a constatação que mesmo quando as questões 

são acertadas pelos alunos da escola pública – note-se que a maioria não são – 

estas desprezam a cultura deste, não contemplam a prática, ou como em Tort 

“...condenam e penalizam todas as referencias à prática.”(Tort 1976) 

Não se estimula a prática da produção, pois as provas são exercícios mentais, 

nem a pratica política, pois os textos propostos são de orientação da classe 

dominante, e em muitos encontram-se propagandas de produtos e finalmente a 

pratica científica, condenado os que erram aos programas de recuperação e 

classificação tendo como referência um conhecimento básico para todos. 

 

5.2- O Vestibular como comprovação da inadequação do currículo a 

cultura do aluno 

 

5.2.1 - FUVEST 2005. – Funil 

 

 

A fim de reforçar nossa posição sobre a inadequação do currículo à cultura do 

aluno da escola pública, demonstramos dados relativos a Fundação Universitária 

para o Vestibular -  Fuvest – vestibular responsável pelo ingresso dos alunos na mais 

renomada e importante universidade brasileira, a USP – Universidade de São 

Paulo.A Fuvest é referência no processo de seleção de alunos para o nível superior, 

sendo muitas as escolas preparatórias para a sua prova e consagradas aquelas que 

alcançam maiores números de aprovados em seus vestibulares. Suas provas são 

elaboradas com base nos parâmetros curriculares nacionais que constam e são 



81 

obrigatórios em qualquer escola brasileira, porem perceberemos que não são os 

alunos de qualquer escola brasileira que obtém sucesso no seu empreendimento, 

antes disto é preciso ter um perfil favorável para sua aprovação.Para tanto 

selecionamos as seguintes perguntas feitas no ato de inscrição com o preenchimento 

pelos próprios candidatos no manual inscrição: 

a) 7. Onde você realizou seus estudos de ensino médio?  

b) 17. Qual é a renda familiar mensal (em reais) de sua casa ?  

c) 98 – Qual o seu sexo? 

A análise das respostas a estas perguntas foram feitas comparando-se o 

percentual de inscritos, o de convocados e o percentual de matriculados.   

7. Onde você realizou seus estudos de ensino médio? 

38,6% (59.374) dos inscritos foram alunos de escola pública, número que pode 

ser considerado pequeno, já que a rede pública   do Estado de São Paulo responde 

por 88% dos alunos do Estado, e que a Fuvest 2005 oferecia isenção de pagamento 

da inscrição aos alunos carentes, bastando declarar esta situação em postos 

destinados para isto . Estes inscritos concorrem com 53,1% ( 81.496) de 

vestibulandos oriundos das escolas particulares, que aumentam sua participação 

entre os convocados para 68,5% (21.271) e confirmam a seleção arbitrária com 75% 

da participação entre os matriculados. Se a analise dos dados entre os Inscritos e 

Matriculados já apresentam uma distorção imoral em um sistema “democrático e 

meritocrático”, esta distorção se torna aviltante quando em comparação ao 

atendimento da rede pública, que tem aproximadamente 7 milhões de alunos, das 8,4 

milhões dos alunos em idade escolar obrigatória e média, sendo que destes mais de 

500 mil são concluintes do ensino médio. Mais uma vez explicações sociológicas se 

fazem necessárias, a fim de evitar qualquer interpretação como a ineficiência da 

escola pública ou a incapacidade da população.  

Uma vez que o currículo exigido na Fuvest é o mesmo exigido nas leis orgânicas 

da educação e aplicadas tanto na rede pública quanto na rede particular, e que em 

geral os resultados das avaliações feitas internamente na rede pública são baixos, 

recorre-se ao entendimento da existência do “ capital cultural” e da aplicação do 

arbitrário cultural conforme nos ensina Pierre Bordieu. Um currículo centrado em si 

mesmo, de origem euroamericana, voltado para os interesses da reprodução do 

capital, só poderá produzir fracasso entre seus  alunos da escola pública e reproduzir 

o sistema de dominação, seja ela econômica ou cultural. O fracasso do acesso ao 
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ensino público superior causado pela desvalorização do patrimônio cultural do aluno 

da escola pública, demonstra a insensibilidade do sistema as aspirações da 

democratização do ensino e reforçam a adoção de medidas urgentes que visem a 

superação do abismo que separa o povo da educação, como por exemplo as cotas 

para alunos negros.  

Outro fato relevante na identificação do capital cultural dos alunos oriundos da 

rede publica estadual de ensino é revelado por pesquisas recentes que demonstram 

que a instrução alcançada por estes superam em 70% ao nível de instrução dos pais. 

17. Qual a renda familiar mensal(em reais) de sua casa? 

Confirmando a existência arbitrário cultural no vestibular da Fuvest, o gráfico do 

quadro 1, cuja pergunta é 17. Qual a renda familiar mensal(em reais) de sua casa?, 

demonstra que 39,2 % dos inscritos tem renda de 0 a 1500 reais, e destes só 21% 

são convocados para a segunda fase. Deve-se notar que quanto menor a renda 

menor a participação dos candidatos na segunda fase, e que quanto maior a renda, 

ainda que a participação global seja menor, é maior a participação relativa. Dos 8643 

candidatos que tinham renda familiar superior a R$ 10.000,00, 2.560 foram 

convocados para a segunda fase, ou seja quase 30% dos participantes deste nível de 

renda foram aceitos, enquanto no grupo de maior participação absoluta ( renda entre 

1500 a 3000 reais) os 7672 candidatos convocados representam apenas 22% da 

mesma categoria de inscritos. ressalta-se também o aumento da participação dos 

candidatos convocados para a segunda fase com renda acima de 1500 reais em 

detrimento a participação dos candidatos com renda inferior, que tinham grande 

participação absoluta, como demonstramos acima. 

 

A pergunta 98 – Qual o seu sexo?  

Apresenta uma inversão entre o número de inscritos no total geral da carreira e o 

número de convocados. Enquanto a porcentagem de inscritos feminino é de 54, 2%, 

9,5% maior que inscritos masculinos, na convocação esta porcentagem sofre um 

revés, e cai para 43,6%, ou seja, 12,7% menor. Isto revela que ainda se mantém a 

tradição machista da sociedade, primeiro em relação ao atendimento da demanda 

feminina nos cursos da universidade, as maiorias das mulheres concentram-se em 

curso ligados ao magistério, onde são mais de 60% dos alunos aprovados e ciências 

médicas, onde são apenas 20%. Outra forma limitação e outra barreira é que em 

média 68% dos alunos que cursam o ensino médio diurno nas escolas públicas, são 
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do sexo feminino, e dentro da atual condição “privilegiada” deste ensino, com carga 

anual de 1000 horas em 2004 contra 20 às 800 horas do ensino médio noturno, não 

se confirma no desempenho geral das vestibulandas. 

Podemos perceber o agravamento quando trabalhamos com os números 

absolutos. Das 83.824 vestibulandas, só 13.607 foram convocadas para a segunda 

fase, uma proporção de 83% de reprovação, enquanto entre os alunos masculinos a 

reprovação foi de 53102, ou 75%.  

Explicações como a menor capacidade intelectual das mulheres a muito já foram 

descartas do meio cientifico, o que reforçam a idéia de um tratamento diferenciado, e 

não percebível para as alunas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados da avaliação externa aplicada nas escolas públicas de São Paulo, 

o Saresp– Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, 

tem demonstrado sempre os mesmos resultados: escolas inseridas em comunidade 

com alto índice de vulnerabilidade social alcançam resultados menores daquelas que 

estão em comunidades com menor índice de vulnerabilidade. 

As políticas educacionais adotadas pela SEE - SP – Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo ou demonstraram-se ineficazes na melhoria dos resultados a 

que o SARESP se propõe,  Programas como Progressão Continuada, Escola da 

Família, pagamento de ALE – adicional de local de exercício -, formação continuada 

de professores, não tiveram o impacto desejado no aumento da qualidade de ensino, 

medido pelo Saresp. A nossa hipótese para o assunto é que a inadequação do 

currículo a cultura do aluno da escola publica, principalmente no que se refere a 

métodos e práticas curriculares, consagram no desempenho escolar medido pela 

avaliação externa de fracasso aquilo que já foi determinado pelo ambiente, ou seja, o 

que se ensina, como se ensina e a avaliação externa são elementos ligados a 

reprodução do sistema e não das necessidades e interesses populares, com efeito, 

definem no sistema social os incluídos nas atividades de controle e os excluídos nas 

atividades braçais, relacionando-os com o sucesso ou fracasso escolar.   

Estes resultados são computados a luz da teoria da resposta ao item -TRI, que 

relaciona as condições sócio-economico-culturais que interferem diretamente no 

desempenho dos alunos avaliados. Assim foi percebido o baixo desempenho nas 

provas do Saresp dos alunos das escolas periféricas em contrastes com as escolas 

dos centros urbanos. Destes alunos, aqueles que tiveram um desempenho menor 

foram os meninos, de cor negra, com defasagem na referencia de idade/série. No 

ponto superior de desempenho encontramos alunas brancas sem defasagem na 

referencia idade série. Enquanto os meninos tendia a ficar 13 pontos percentuais 

abaixo da média, as meninas alcançavam escores 20 pontos acima, o que representa 

33 pontos percentuais acima dos meninos de perfis desfavoráveis. 



85 

A unicamp anunciou dia (12/03/2005) que trinta e sete por cento dos seus alunos 

eram oriundos da escola pública, e ainda que a primeira colocada no exame de 

Medicina era de uma escola pública de Campinas. Este avanço se deu pela adoção 

de um sistema de seleção diferenciado onde o aluno de escola pública contava com 

uma certa vantagem em relação aos demais. Esta simples alteração fez que a 

participação de alunos oriundos da escola pública matriculados em 2005 aumenta-se 

em 25¨%, ou seja, de 12% em 2004 para 37% em 2005. 

Desta maneira podemos verificar como o sistema publico escolar afasta seus 

alunos das universidades e do sucesso. 

 

Demonstramos ao longo do texto que a escola espera do seu aluno aquilo que 

ela não pode dar, sucesso na aprendizagem. Dos muitos fatores que possam ser 

indicados, a nossa indicação reforça que a escola não foi criada para atender a 

população, e sim afasta-la das decisões políticas e econômicas, destinando-lhes um 

lugar de produção na vida social.  

O currículo, ilustrado advindo das intenções de sociedade da classe média 

aplicado indiscriminadamente na escola pública só faz acirrar a crise e o 

descontentamento dos alunos das camadas populares, aumentando ainda mais o „‟ 

fracasso escolar”.  

Este tema nos tem levado a refletir constantemente no verdadeiro sentido da 

escola para o aluno. Se a escola tem um sentido para os professores e diretores, para 

os pais e para a sociedade, hoje ela enfrenta uma crise junto ao seus alunos, por que 

estes não veem seu sentido e mais não lhes atribuem um legitimidade social clássica. 

Este conflito vivido diariamente dentro da escola faz que professores e gestores 

procurem soluções mais variadas que vão da negligencia ao enfrentamento, 

passando por acusações mutuas. Porém o cerne do problema nunca é discutido pois 

falta competência legal e moral das escolas em definir um currículo adequado ao 

aluno da escola pública que tenha um sentido e seja um elemento motivador da 

aprendizagem. Dissemos legal, por que conforme vimos no capitulo II, os interesses 

políticos são grandes em manter 75% do currículo na base comum e dissemos moral, 

porque nenhum professor ou gestor se sente a vontade de questionar os conteúdos 

veiculados pelos livros, as vezes muito aquém das novas propostas curriculares. 

Assim o abismo entre o professor que na sua maioria e advindo da classe média e do 

aluno da escola pública se aprofunda com a aplicação do currículo.  
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Devemos somar a este descompasso entre o currículo e a cultura, o total 

alheiamento das políticas publicas em educação, cujo o compromentimento com a 

onda neo-liberal podem ser evidenciadas nos textos legais.  

Desta forma podemos entender que o fracasso dos estudantes são 

determinados pelas condições impostas pelos padrões educacionais capitalistas de 

reprodução do capital, portanto não haveria como uma promoção democrática do 

currículo, numa sociedade em que os valores da cidadania contrastam com as 

imposições mercadológicas do sistema. Tendo seus valores negados no currículo, 

nas leis de educação e nas provas de verificação os alunos são classificados de 

forma diretamente proporcional ao fracasso conforme sua cor, origem, classe social 

que nada mais é que a reprodução da hierarquia social determinada pelo capital 

cultural objetivado (Bourdieu pg. 171). 

Se na discussão curricular, em que mostra-se que a imparcialiidade de 

construção deste, é um logro em beneficio das classes domininates, e que no debate 

das leis da educação, ainda pairem dúvidas sobre o real intencionaildade da 

manutenção do status quo das elites, na análise do Saresp, verificamos o quanto a 

população não participa da construção da vida democrática social e de que maneira 

lhes são negadas oportunidades, assentadas no desempenho técnico individual, no 

qual fracasso ou sucesso é definido pelo nome do aspirante/ingressante a realização  

cidadã.   

Ainda, elementos como a cor e as condições econômicas do aluno são muito 

mais determinantes que qualquer fator meritocrático que possa ser citado, e não são 

sequer questionadas nas leis, nos currículos e nas escolas, criando uma sistema em 

que o aluno é um verdadeiro alienígena.  

Em um sistema que visa a reprodução de si mesmo, e vincula a política de 

governo com a política internacional, defendendo os valores internacionais, que 

constrói uma proposta curricular que fortalece o neo liberalismo, e implanta-a sem 

maiores preocupações na formação dos professores e muito menos nas condições 

sócio-economicas-culturais das crianças e jovens, não pode esperar outro resultado 

que senão o fracasso dos alunos nas avaliações também pensadas por este sistema. 

Um sistema estranho, com uma prova estranha em uma escola estranha, não pode 

estranhar o desinteresse e o fracasso do aluno. 

Vale ressaltar que o alheiamento da política educacional e do currículo se tornam 

mais nefastos, que a medida que os resultados vão se apresentado mais baixos, os 
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responsabilizados são sempre os menos poderosos, em ordem inversa, alunos, 

professores e escolas, e que tragicamente ficam inculcados, na mente do aluno a sua 

incapacidade e frustração, no professor e nos gestores da escola um misto de 

incompetência e saudosismo do tempo em que todo mundo se levantava para a 

entrada deles. 

Desde 1995 a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vem insistindo 

junto as escolas que o SARESP seja utilizado como instrumento de medição  e de 

parâmetro de qualidade, porém não houve preocupação maior pelos órgãos centrais 

em capacitar os gestores para uma leitura critica dos resultados. A publicação 

comentada foi o máximo de apresentação.   

Para nós, a demostração de que o fracasso escolar, seja pela crise geral do 

sistema escolar, ou pelos baixos resultados alcançados pelos alunos nas avaliações 

oficiais e nos vestibulares públicos, como neste trabalho, resulta numa reflexão sobre 

o papel de cada professor frente aos seus alunos, num esforço de fazer a educação 

possível, além dos parâmetros curriculares, mas na alteridade e na construção do 

autor-cidadão. Impõe-se a escola pensar sobre si mesma e qual o papel que 

cumpre,primeiro para a sua comunidade e depois para o país. 

Ainda acrescentamos que a desmistificação da meritocracia em um país de 

profundas desigualdades sociais, nos dá voz para a implantação de políticas de 

discriminação positiva, como a implantação de cotas nas universidades publicas e 

distribuição de bolsas conforme critérios sociais desvinculados a resultados escolares. 

 Em suma, o estudo dos fatores associados ao desempenho dos alunos revelou 

que as variáveis do ambiente escolar, bem como as do ambiente familiar que dizem 

respeito ao envolvimento da família com a escolarização dos alunos, têm efeito 

significativo no desempenho dos alunos e podem ser objeto de políticas públicas de 

educação.Tornar públicas e discutir essas associações em todos os níveis, desde a 

Secretaria da Educação até a escola, configura-se uma das ações mais relevantes 

em relação aos resultados obtidos no Saresp. 

 
Decerto que a elite brasileira disporá de todos os recursos para manter o 

privilégio da educação gratuita e de boa qualidade às universidades públicas de difícil 

acesso, porém, acreditamos que o nosso trabalho possa contribuir para a denúncia de 

um sistema segregador.  
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