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 	Nos últimos anos, o Ministério da Educação tem atuado diretamente na elaboração de sistemas de avaliação - como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional dos Cursos (ENC) - e de políticas de monitoramento, como o próprio censo educacional, que são vistas como elementos de coleta de dados e informações estatístico-educacionais capazes de subsidiar a elaboração de propostas para a melhoria da qualidade do ensino. Entender as formas como os sistemas de avaliação ganharam centralidade nas políticas educacionais torna-se, nesse sentido, urgente. Este estudo propõe-se a abordar o SAEB, tendo por horizonte não apenas os documentos produzidos, mas sua repercussão sobre as escolas.
	Busco entender o funcionamento do sistema de avaliação nacional da educação básica e suas relações com uma proposta de currículo nacional, no caso expresso pela construção de Matrizes Curriculares de Referência As Matrizes Curriculares de Referência foram elaboradas para servir de base para a formulação de itens que alimentam o banco de questões utilizadas para a construção das provas do SAEB. As MCR têm como definição os descritores destinados a identificar os níveis de desempenho dos alunos, construídos na associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que se traduzem em certas habilidades e competências. do SAEB. Além da análise dos documentos que subsidiam a política de avaliação, será analisada por meio das entrevistas a forma como a SME/RJ Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. e as escolas da rede relacionam-se com as propostas centrais. Nesse processo, procuro desvendar as influências e os efeitos da política educacional e a reconfiguração do campo da prática.
	Buscando caracterizar o processo político, Ball (1997) menciona a existência de três contextos na elaboração das políticas educacionais: o contexto da influência, o contexto da produção de textos de política e o (s) contexto (s) da prática. O primeiro – o contexto da influência – é o espaço no qual a política pública em geral se inicia, onde seus discursos são construídos. Tais discursos têm componentes nacionais e locais, mas se definem num âmbito mais amplo que envolve também diversos organismos internacionais que atuam tanto na condição de consultores quanto na de financiadores das reformas educativas. Para países como o Brasil, a influência desses agentes internacionais parece cada vez mais intensa, com a participação prioritária de organismos como o Banco Mundial, que tem atuado como um dos principais proponentes dos “pacotes” educacionais que os dirigentes locais vêm implementando nos últimos anos no país. 
 O contexto de produção dos textos de política é caracterizado por Ball (1997) como o campo no qual documentos e propostas oficiais são codificados – via lutas, compromissos, interesses, negociações e interpretações do governo – e decodificados pelos significados atribuídos pelos atores envolvidos no processo. Os autores das políticas esforçam-se por estabelecer o controle dos leitores, tentando impor a leitura “correta” dos documentos. No entanto, Ball argumenta que a política é ao mesmo tempo texto e ação, de modo que não se pode prever totalmente seus efeitos. Na verdade, as políticas são construídas como possibilidades de intervenções textuais diretas na prática, mas requerem compromisso, compreensão, capacidade, recursos, limitações práticas e cooperação. Portanto, as políticas provocam reestruturação, redistribuição e rompimento das relações de poder, o que Ball define como a complexidade entre as intenções da política, expressa nos textos, e as interpretações e reações que suscita.
	No caso do SAEB, o INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais., como figura representativa do MEC, estabelece, dentro do quadro ideológico previamente traçado, estratégias políticas para servir de suporte ao desenvolvimento, à implementação e à manutenção das propostas educacionais do governo. Atua, portanto, como instância integradora dos contextos de influência e de produção. 
As diretrizes traçadas pelo INEP não são, no entanto, simplesmente recebidas e implementadas. Pelo contrário, ficaram sujeitas às interpretações e foram recriadas e reconfiguradas no campo da prática. No contexto da prática, é possível enxergar as limitações e as possibilidades criadas e reforçadas pela política educacional do Estado.  Nas escolas, histórias, experiências, propósitos, interesses dos profissionais direcionam as leituras possíveis dos documentos elaborados. Na prática, existem outras preocupações, demandas, pressões, propósitos e desejos, que não necessariamente se inserem nos textos das políticas.
	Ball ressalta os efeitos produzidos pela política no campo da prática. Segundo ele, cabe distinguir dois tipos de efeitos de uma política educacional: os efeitos de primeira – mudanças nas práticas ou estruturas ocorridas dentro do próprio sistema educativo – e de segunda ordem – envolvem mudanças de padrões de acesso social, oportunidade e justiça social decorrentes das mudanças educacionais. Apple (2002) ressalta que, na verdade, a educação é simultaneamente causa e efeito, ou seja, determinada e determinante. 
O estudo do impacto das políticas na prática envolve, portanto, criar formas de entender essas reverberações, as reverberações das políticas centrais tanto na Secretaria de Educação quanto nas escolas. Esse é o objetivo deste trabalho em relação ao SAEB. 
Do ponto de vista metodológico, a tentativa de identificar os efeitos no campo da prática foi realizada pela análise leitura de documentos oficiais e de estudos já realizados na área, mas principalmente pela coleta de informações via entrevistas. Busquei entender as inter-relações dos contextos a partir das entrevistas realizadas com: a SME/RJ; as escolas da rede selecionadas na amostragem do SAEB 2001 e a Diretoria de Avaliação da Educação Básica. As entrevistas foram analisadas buscando-se o sentido que está por trás do discurso aparente, buscando um sentido que convém desvendar. As falas foram entendidas como um momento de confrontação de motivações, desejos, investimentos e imposições dos diferentes contextos. Tentou-se, através dessas falas, reconstruir algumas das sensações que nortearam a ação dos sujeitos em relação ao SAEB.
A caixa preta da avaliação nacional – o que convém desvendar. Na análise das entrevistas, optou-se por não revelar o nome das escolas, nem dos entrevistados, evitando assim qualquer tipo de problema aos que abriram seu espaço e dedicaram seu tempo para auxiliar na pesquisa. Não foi possível garantir o anonimato da Diretora da Avaliação Básica - Professora Iza Locatelli –, dada a sua visibilidade política e educacional. 
	O SAEB, mesmo existindo desde o início da década de 1990, não ganhou reconhecimento no país, entre outros motivos por se tratar de uma avaliação que trabalha por amostragem, tem deixado em aberto muitas dúvidas sobre seu funcionamento e atuação. Iza Locatelli, diretora do SAEB, salientou, em entrevista, que uma das grandes alterações do ciclo 2001 foi a visita de sua equipe a todos os Estados para reunião com as secretarias, diretores e professores da rede estadual para que se pudesse “explicar de A a Z o que é o SAEB, porque as pessoas não entendem o que é o SAEB”. 
	A preocupação da DAEB em deixar claro o processo pode ser compreendida como uma tentativa de alerta aos envolvidos de que a avaliação externa está presente, tentando por esse meio garantir o comprometimento de todos com o processo. Embora explicitando a intenção de melhoria da qualidade do ensino do país, a disseminação da prática da avaliação pelos estados pode intentar alterar a prática dos professores, diretores e das secretarias de educação no sentido proposto pelo poder central. Uma das propostas defendidas por Locatelli é que as escolas começassem a executar suas próprias avaliações, podendo fornecer mais subsídios à avaliação externa, de tal forma que o processo avaliativo cumpra a sua função: “mudar o que precisa ser mudado, aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado, construir o que precisa ser construído” (Locatelli, 2001:478).
	A avaliação, no sentido proposto pela Professora, passaria a abranger todas as instâncias do sistema de ensino, facilitando assim um diagnóstico mais preciso, dado que é na escola o local onde as coisas acontecem, é na escola que os efeitos do ensino são percebidos. A busca pela qualidade e pela escola eficaz, defendida pelo INEP como condição básica para o desenvolvimento, passaria assim também a ser assumida pela avaliação intra-escolar.
	É perceptível uma inquietação central nas entrevistas dos dirigentes do SAEB no que se refere aos limites de atuação do MEC. Como relatam algumas falas, é no âmbito da escola e da sala de aula que as mudanças se efetivam, parecendo caber ao Ministério apenas ter “esperança” de que haja profissionalismo e comprometimento dos responsáveis pela escola.
Tem muitas coisas que a gente aponta, mas não podemos fazer. Até ultrapassa a esfera de atuação de uma diretoria de avaliação. Esse trabalho de discutir resultados com os professores deve ser feito (espero que sim) pelas secretarias de educação com suas equipes pedagógicas. [...]
O MEC tem limites, não podemos obrigar ninguém a fazer nada. Imagina se eu vou obrigar um secretário de estado a discutir o SAEB. Se ele quiser, ele bota numa gaveta e joga fora.
	Ao mesmo tempo em que as falas ressaltam os limites de atuação do MEC, demonstram um claro descontentamento em não poder atuar de forma mais direta no cotidiano das escolas. O discurso oficial sobre avaliação gostaria de, não apenas diagnosticar, mas agir no sentido de direcionar o sistema educacional, aspecto que corrobora a leitura feita dos documentos. A preocupação de intervir é visível nas modificações consideradas fundamentais pela DAEB para o próximo ciclo, entre elas o envio dos resultados do SAEB para todas as Secretarias de Educação em forma de relatórios pedagógicos que analisem o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática. Esses resultados também serão enviados às escolas e aos professores que participaram da amostra. Como confirma a Professora Locatelli
O relatório do SAEB está sendo muito técnico e estatístico. É claro que tem um relatório técnico, mas vai haver um relatório para professores de Português e de Matemática em que os itens de prova são analisados pedagogicamente, à luz das teorias, mostrando ou tentando mostrar aos professores e especialistas por que os alunos erram aquilo. (...) A falha, já sabemos onde está. Então tentamos discutir esses momentos pedagogicamente nesses relatórios, para que qualquer professor possa ler.
Os resultados, divulgados em relatórios técnicos e pedagógicos, serão enviados às secretarias, às escolas e aos professores sob a forma de livros e de cd-rom – um relatório nacional; uma base de dados, para que a secretaria possa ver o desempenho comparativo de cada; e um volume com análises pedagógicas dos resultados de Português e de Matemática. Os relatórios analisados, seguidos de orientações pedagógicas em que os acertos e os erros dos alunos serão trabalhados, pretendem evidenciar indiretamente as “falhas” dos docentes.  
Em que pese a importância de que os resultados de avaliações sejam retornados aos interessados em formato que lhes permita redirecionar o seu processo de funcionamento, a publicização desses resultados é insuficiente para que a escola dê conta de direcionar o seu processo pedagógico. A preocupação em informar às escolas sobre o seu desempenho não está acompanhada de um questionamento acerca da justeza dos objetivos medidos. Dessa forma, a escola continuaria a ser refém de definições externas de suas funções e de sua vocação.
Junto aos relatórios, também será enviado às secretarias um vídeo que faz parte de um grupo de pesquisas Os resultados desses estudos ainda não foram disponibilizados à sociedade, apenas mencionados em entrevistas. encomendadas pelo INEP/MEC a alguns centros de referência em estudos avaliativos. O objetivo desses estudos era a construção de um quadro conceitual sobre avaliação, considerando os fatores envolvidos no desempenho escolar e na prática pedagógica das escolas. 
Às ações propostas atualmente pelo DAEB para aprimorar o contato entre o Ministério, as Secretarias e os professores somam-se os trabalhos anteriores do MEC. Dentre esses trabalhos, o que mais claramente pretendia servir de ponte entre o INEP/MEC e as escolas eram as MCR, como uma das formas através das quais o MEC pretendia direcionar o trabalho da escola e do professor. 
A percepção de que as MCR fossem uma versão de currículo nacional construída para o SAEB, abarcando as competências relevantes e reforçando a unificação dos currículos vivenciados nas escolas, foi discutida com a Professora Iza Locatelli. Sobre a possibilidade de as matrizes funcionarem como currículo nacional, a professora mostrou-se apreensiva ao relatar que
(...) é uma matriz de referência para avaliação. Porque não se tem outro jeito. Aí corre-se o risco. É super batido isso que é dito aos professores, por quê? Porque nós não temos um currículo nacional. Não poderia usar o PCN porque ele não é obrigatório, tem gente que nunca leu e não sabe o que está falando ali. Então o que nós tentamos é isso, é fazer um consenso, agora, com cuidado de dizer: olha, não é um currículo nacional porque falta muita coisa para ser.
	Ainda que a Professora ressalte que as MCR não são obrigatórias, assim como os PCN, os relatórios do SAEB até o momento encaminhados às Secretarias parecem criar uma expectativa de trabalho de acordo com o documento. Junto aos perfis de resultados, são enviadas, às Secretarias, algumas questões da prova aplicada, com os descritores trabalhados tendo em vista as Matrizes. Com isso, esses descritores são informados como prioritários, podendo vir a direcionar a prática. 
Ao possível direcionamento via relatório, soma-se a preocupação mais recente com a divulgação das próprias MCR. Locatelli destaca que, no último ciclo, já houve o envio das matrizes antes ao exame, tendo sido divulgado mais intensamente todo plano da amostra no documento. A professora defende o procedimento afirmando que quem vai ser avaliado quer saber sobre o que vai ser avaliado. A avaliação não pode ser uma caixa preta, escura, para pegar ninguém de calça curta. O conhecimento sobre o que será objeto de avaliação é, sem dúvida, fundamental, mas talvez insuficiente para uma proposta de educação democrática. Além desse conhecimento, seria importante que os sujeitos do processo pedagógico tivessem a possibilidade de estabelecer esses objetos, ao invés de recebê-los prontos e padronizados. A não participação das escolas no processo de avaliação, a não ser na qualidade de respondentes, pode levar a respostas como a mera preparação dos alunos para os exames. 
	Bonamino (2002) salienta que o SAEB não tem o poder de influenciar o estilo cognitivo de alunos e professores em cada disciplina escolar, como também
ainda não pode ser considerada uma avaliação reguladora da aprendizagem, nem como uma avaliação formativa, baseada na constante explicitação dos elementos a considerar, das estratégias a adotar, dos problemas a resolver. (ibid:181)
As conclusões de Bonamino podem ser, em certa medida, corroboradas pelos dados coletados por esta pesquisa nas escolas do município do Rio de Janeiro. Conforme relatado, dos professores contatados pelo estudo, nenhum tinha conhecimento das MCR ou sobre aspectos gerais do SAEB, embora atuassem em escolas que participaram da última aplicação do teste. No entanto, essa realidade pode ser modificada com a continuidade das avaliações e, dessa forma, vir a se efetivar o condicionamento do currículo escolar por intermédio da avaliação.
A entrevista com a Diretora do DAEB aponta no sentido de uma maior e melhor divulgação do SAEB. A maior inquietação do MEC está, segundo a Professora, na limitação de sua intervenção na prática escolar e docente. O que antes era apenas subentendido, parece ser explicitado a partir das mudanças desenhadas pelo SAEB 2001: em período curto de tempo, o professor deverá se esforçar para corresponder às expectativas dos exames. 
Mas voltemos à SME/RJ e às escolas para entender como sua prática vem sendo reconfigurada em decorrência dos processos avaliativos.
SME/RJ - desvendando alguns efeitos da avaliação externa
	Como forma de entendimento das inter-relações entre os contextos de produção dos documentos de política educacional e de prática, buscamos, nas entrevistas com a Secretaria Municipal e com as escolas, desvendar mudanças ocorridas como conseqüência da avaliação externa que repercutem, também de forma não linear, nas escolas da rede.
	A participação da SME/RJ no SAEB ocorre desde 1993, entretanto se restringe à aplicação das provas, como afirma o responsável da SME: “somos avisados de que tantas escolas vão participar, quais escolas (isso uma semana antes do exame) e depois a gente recebe o resultado, isso a gente recebe”.  As únicas recomendações que o INEP transmitiram à secretaria dizem respeito a procedimentos técnicos para a aplicação dos testes. A aproximação maior com a SME/RJ ocorre, segundo o responsável pela avaliação na própria Secretaria, a partir dos resultados: “quando passam os resultados, geralmente tem algum seminário, alguma reunião... A gente tem acesso a algumas questões, a metodologia. E recebe os resultados”.
	O setor de avaliação da SME, na figura do seu então responsável, ressalta que compreende as poucas orientações fornecidas pelo INEP antes da testagem como uma estratégia para que “não se tenha nem a chance de fazer um trabalho de preparação. Qual a validade desse resultado? Então eu até entendo que diga isso. Não faça nada antes. Eu acho que o trabalho pode ser feito depois. E deveria ser feito depois”.
	O que parece incomodar fortemente, no entanto, é que o trabalho posterior seja insuficiente para propiciar o aprimoramento do sistema. A própria diretora do SAEB, que anteriormente trabalhava na Secretaria Municipal, corrobora o descompromisso do INEP em trabalhar os resultados:
A minha grande crítica é que nós éramos o Município e nós como município, que éramos avaliados pelo SAEB nacional - na época, quando a amostragem saiu a nível nacional, a capital sempre participa – nós participamos com 40/50 escolas, nós nunca tínhamos recebido resposta alguma. 
A desarticulação entre MEC e SME/RJ é reproduzida no que respeita à relação entre a Secretaria e as escolas. As entrevistas com as escolas, nas quais ocorreram as testagens em 2001, demonstraram a pouca articulação entre o INEP  SME  Escola. Como confirmam algumas falas:
(...) vai vir um avaliador tal dia, que não falem para as crianças, pronto e acabou. (...) E daí, como saber como procedemos, nada volta para a nossa escola, já fomos avaliados outras vezes e tudo que fazemos é parar um dia de nossa aula para a avaliação. Quebra-se o trabalho do professor, seu planejamento para nada. Isso é um desrespeito.
Até sabemos dos resultados, muito mais pela mídia. Ou por um amigo ou professor da escola que trabalha com essa questão da avaliação do SAEB. Temos até o acesso aos relatórios no site do MEC ou se pedir à secretaria eles enviam também. E como saber especificamente da nossa escola, os resultados são dados por Estado. Aqui é o município, é um contexto diferenciado. Como saber aquilo que está naquele relatório representa a nossa realidade.
Das conversas com a SME, percebeu-se que não há mesmo um trabalho com as escolas avaliadas, até porque, a secretaria acredita que “porque o SAEB não pesa em termos do aluno, nem da escola receber verbas, o professor não se preocupa muito, não acompanha muito isso não”. A argumentação é que é feito um trabalho, não diretamente nas escolas, mas com as equipes específicas da SME – grupo de Avaliação, Matemática, Português, Ciências etc. Essas equipes analisariam os resultados, passando a análise para as CRE, informando as necessidades de cada escola. A pouca atenção dispensada pela Secretaria em relação à comunicação dos resultados é, no entanto, justificada pelo coordenador da equipe.
Porque se você disser ao professor. “Olha, mas a sua escola está assim, etc. Olha, a avaliação do município foi tal...” “Ah, mas a minha escola não está aí!” É aquilo que eu falei para você: o professor não vê a avaliação. E se ele souber que foram só 22 escolas num universo de 1035, ele vai dizer assim: “Não, a minha escola não é isso aí! Avaliaram somente 22!” Eles não entendem que foram escolhidas com um critério, que tem uma seriedade. Tem toda uma técnica.
Ainda que o fato salientado pela Secretaria considere dados importantes em relação à compreensão dos processos de avaliação de larga escala, a justificativa da falta de comunicação com a escola é feita, mais uma vez, culpabilizando o professor. É oportuna a advertência de Cunha (2002:51), quando caracteriza o “processo avaliativo como um círculo ‘autofágico’, no qual professores e alunos culpam-se reciprocamente pelos resultados negativos, num jogo perverso em que os sistemas de ensino e os órgãos governamentais se isentam de responsabilidade”.
Mas quanto à atuação da Secretaria, o responsável pelo serviço de avaliação, salienta que a análise dos resultados do SAEB é trabalhada na SME/RJ juntamente com o monitoramento feito pela própria rede, que procura analisar o desempenho ao longo do ano. Esse monitoramento, realizado junto às CREs, permitindo, segundo a Secretaria, uma visão mais localizada e efetiva do que está sendo vivenciado nas escolas e servindo de comparação aos dados apresentados no relatório do SAEB. Além do monitoramento, a SME/RJ realiza uma avaliação da rede, que trabalha com o todo universo das escolas. 
A SME defende a necessidade de avaliar toda a rede, além do monitoramento direto das CRE e da avaliação do SAEB, de modo a poder subsidiar suas políticas. Para a Secretaria, “o SAEB é visto como um dos controles, quando se faz uma avaliação da rede, você está avaliando o trabalho da secretaria como um todo, aquilo que é produzido em determinado momento, que permite melhor acompanhamento do que se é objetivado”. Locatelli corrobora a posição da SME, quando afirma que, com a avaliação da rede, pode-se saber melhor como atuar nos problemas encontrados: “nós sabíamos direitinho que as escolas X, Y, Z iam mal, que as escolas A, B, C iam bem. Então nós tínhamos clareza total de como intervir pedagogicamente, ajudando, com recursos, enfim, naquelas escolas que não estavam bem”. 
Embora Locatelli apresente objetivos diferentes para as avaliações do INEP/MEC e da SME, parece-nos que há apenas uma superposição de gastos com sistemas avaliativos cujas finalidades são idênticas. Mesmo trabalhando por amostragem, uma avaliação nacional só faria sentido se pudesse dar informações às Secretarias e as escolas sobre os aspectos que precisam ser aprimorados e as condições necessárias a esse aprimoramento. Se o DAEB entende que essas informações não podem ser fornecidas por uma avaliação em larga escala feita por amostragem de itens e sujeitos avaliados, as metodologias utilizadas deveriam ter sido revistas. Mais grave parece a duplicação de esforços quando observamos que ambas as testagens recaem sobre os mesmos indicadores de desempenho.
A utilização feita pela Secretaria dos dados do SAEB e da sua própria avaliação também não esclarece convenientemente a necessidade dos dois sistemas de testagem. Os dados parecem ser trabalhados em conjunto, sem distinção: os resultados são recebidos e analisados tendo em vista as notas médias de cada disciplina. A SME faz um trabalho comparativo com os dados das escolas, procura interpreta-los a luz de outras informações, por vezes provenientes do acompanhamento. Conforme relatado:
Por exemplo: Os professores dão os conceitos para os alunos e computamos esses conceitos. E através da computação desses conceitos a gente direciona as ações para cada coordenadoria (CRE). O que é mais necessário investir aqui, investir em outra.
 
A partir dessa análise, a Secretaria passaria a gerenciar ações, atuando como capacitador nas áreas onde se concentram as maiores dificuldades. Segundo o responsável pela equipe de avaliação, o centro de toda ação educativa é o docente e as intervenções são realizadas tendo em vista a necessidade do seu contexto. A SME/RJ informa que atua no sentido de capacitar os docentes e a própria rede para fazer frente às deficiências apontadas. No entanto, apesar dessas ações descritas – centradas nos professores –, os docentes afirmaram não ter nenhum conhecimento da forma como foram utilizados os dados do SAEB. 
No momento em que eram indagados, por exemplo, sobre as MCR, os docentes entrevistados mudavam de lado – passando de entrevistado para entrevistador–, tendo assim o pesquisador de explicar o que era, para que servia, onde obter o documento, como mostram algumas falas:
Veja só, só tenho conhecimento do SAEB, que é feito de 2 em 2 anos para diagnosticar os problemas do ensino brasileiro, para depois atuar com novas reformas. Mas isso aqui na escola nunca ocorreu, como lhe disse, nem os resultados chegam. As Matrizes Curriculares devem ser enviadas para a SME e eles devem passar para CRE e nem sabemos. Também podem ser trabalhadas indiretamente, para não alterar a avaliação, se é que me entende?
Nunca ouvi falar, aqui na escola trabalhamos mais com avaliação da rede, teve uma em 2000, tenho aqui os resultados, são mais precisos da nossa realidade. Sei que a 6ª série apresentaram alguns problemas e trabalhei bastante com eles. Deve ser por isso que a CRE e a Secretaria não tratam desta matriz, temos a nossa avaliação e a Multieducação.
	Quando os entrevistados mostram não conhecer as matrizes, isso não significa a política de avaliação centralizada não tenha efeito, mas apenas que tais efeitos não são tão lineares. Tendemos a julgar as políticas por seus efeitos gerais, que se tornam evidentes quando apresentam mudanças diretas na prática escolar, criando constrangimentos, expectativas e receios. Ball (1997), no entanto, acentua a importância de se pesquisar, analisar e conceituar os “ajustes secundários” que relacionam os professores com a política e com o Estado de diferentes modos. Dentre esses efeitos, podemos contar a construção de toda uma lógica de avaliação dos resultados do ensino controlada de fora da escola. Nesses termos, um ponto importante a destacar sobre os efeitos da política é que as diferentes interpretações, primeiramente tentam modificar as possibilidades de pensar de um “outro modo”, articulando e também restringindo as possibilidades e probabilidades de interpretação e implementação (Ball, 1997).
 É importante também ressaltar que, mesmo que a política de avaliação centralizada pareça não chegar ao professor, algumas medidas são tomadas a partir de seus resultados ou são justificadas por seus resultados. No caso analisado, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, somente pudemos encontrar uma ação mais articulada que poderia ser entendida como um efeito da política de avaliação do SAEB. Trata-se do Projeto Ciências e Matemática da SME/RJ, que passamos a expor.
Projeto de Ciências e Matemática – os efeitos no contexto da prática...
Este Projeto foi criado em 1994, pela então Secretária Municipal de Educação Regina de Assis, como opção de espaço no qual essas duas áreas do conhecimento pudessem ser trabalhadas articuladamente. Como destacam as entrevistas, esse projeto surgiu como resposta aos baixos desempenhos dos alunos da rede em Matemática na avaliação do SAEB 93.
Ocorreu no 1º SAEB em 93, quando vimos um grande problema na Matemática. Aí criamos o Projeto Ciência e Matemátic com 12 Pólos. Para cada pólo trabalhar, com as suas escolas, Matemática e Ciências. E criamos também programas de Matemática para professor e para aluno – vídeos – para professor e para aluno. A gente ainda não sabia que escolas tinham problemas. Tinhamos noção dos problemas de Matemática no município do Rio de Janeiro em geral. (Iza Locatelli)
Dentre as várias atribuições do Projeto Ciências e Matemática destacam-se: análise de livros didáticos e paradidáticos nas áreas de Ciências e Matemática; emissão de pareceres que envolvam questões referentes às áreas; elaboração de programas, textos e material pedagógico que contemplem conteúdos das disciplinas; organização de seminários e cursos para professores da Rede; trabalho em parceria com os professores; análise de quaisquer encaminhamentos das áreas provenientes de dentro ou de fora da Rede; e coordenação das ações dos atuais 12 Pólos de Ciências e Matemática. (SME/DGEP/DEF, s/d)
	Dentre as atribuições do Pólo de Ciências e Matemática, está o auxílio e a contribuição com o trabalho do professor em sala de aula, que é um dos principais objetivos do Projeto de Ciências e Matemática. A criação desse Projeto foi atribuída diretamente à necessidade de reformulação e direcionamento da prática docente, sendo o foco no professor visível em quase todas as falas das entrevistas e na leitura dos documentos do Projeto Ciências e Matemática. O controle é propiciado pelo sistema de monitoramento da Rede Municipal, por intermédio do qual é possível saber que turma, que professor, que aluno está necessitando de apoio pedagógico. 
	Em entrevista com o coordenador do Pólo, pode-se perceber a articulação dos Pólos nas atividades que são desenvolvidas:
São realizados atendimentos no pólo; atendimentos externos ao pólo, ou seja, outras escolas que não seja a nossa; atendimentos a coordenadores pedagógicos ou à própria CRE; empréstimo de material com orientação pedagógica, por exemplo, vídeos, livros de apoio, etc; passeios; visitas com atendimentos; recuperação paralela e apoio; contribuição em eventos, oficinas, cursos e palestras. Por exemplo, 2ª feira agora, nós estaremos no pólo 2, oferecendo uma oficina sobre drogas em números, matemática e ciências interagindo aí. (Pólo)
	O Pólo de Ciências e Matemática pode ser compreendido como um dos efeitos de primeira ordem (Ball, 1997) do SAEB, representando uma mudança direta na prática escolar.  Por vezes, os propósitos e as intenções dos envolvidos nas políticas são permanentemente trabalhados, criando assim espaços para ações e respostas nos próprios contextos dos sujeitos.
Ao visitarmos um dos Pólos de Ciências e Matemática, para entrevista, tivemos a oportunidade de observar uma das oficinas que os coordenadores do Pólo organizaram, como também de analisar o caderno de planejamento das atividades/cursos/oficinas já aplicadas. Pela análise desses indicadores, a percepção da pesquisadora é de o Pólo funciona como uma espécie de grupo de estudos que: primeiramente coleta materiais, idéias e experiências; num segundo momento, trabalha a fundamentação e os aportes teóricos para elaboração das atividades; e por fim, testam O teste é considerado a peça chave, dado que cada professor/coordenador do Pólo, por critério da SME/RJ, deve ser professor regente de turma.
 as atividades nas turmas dos professores participantes. Cada atividade proposta é ministrada em turma, para um melhor ajuste, antes de ser utilizada na capacitação executada pelos Pólos.
O principal foco de mudança está – na didática, na prática pedagógica –, o currículo, assim como os conteúdos não são definidos como campos necessários de alterações. A fala dos professores deixa claro que o processo de seleção e organização dos conteúdos segue critérios universalmente aceitos, utilizados tanto pela MultiEducação quanto pelo SAEB, e que não precisam ser questionados.
A predominância da preocupação com a utilização de materiais e recursos pedagógicos pelos professores em sua prática de sala de aula é a tônica das entrevistas. As oficinas, na maioria das vezes, pretendem ensinar o professor a utilizar os materiais para o ensino do conteúdo. Na visão do Pólo, essa é uma “garantia de um ensino prático e contextualizado, como também de uma aprendizagem mais concreta” (Pólo). 
Os Pólos, como eixo principal do Projeto Ciências e Matemática, foram oriundos das necessidades decorrentes do sistema avaliativo nacional, contudo passaram a ter diferentes atribuições que lhes fizeram constituir-se um campo de capacitação e atualização permanente de professores. Muitas de suas atribuições vão além do trabalho de análise dos resultados do SAEB e da própria avaliação da rede. O Projeto Ciências e Matemática não delimita o seu campo de atuação apenas aos indicadores dos resultados avaliativos e não parece nortear-se pela avaliação, desenvolvendo um amplo trabalho de formação de professores em serviço. No entanto, cumpre ressaltar que, nas escolas estudadas, o nível de conhecimento e o impacto dessa iniciativa ainda são reduzidos.
Considerações Finais
Das entrevistas realizadas fica-nos a impressão que as políticas, no caso as implementadas via SAEB, ainda estão nucleadas na esfera da produção, retroalimentando-se pouco com as leituras que delas são feitas pelas escolas. Ou seja, ao invés de adaptar as políticas ao contexto dos sujeitos que as viverão, tendem a querer moldar esses sujeitos. Em função disso, penetram pouco nas escolas, embora seus efeitos ideológicos, a longo prazo, não devam ser menosprezados. 
Em face do exposto, é bom lembrar a advertência de Ball (1997) de que, enquanto focalizamos uma política, outras políticas e currículos estão em circulação. Como vimos, convivem, nas escolas: propostas da rede, como a Multieducação e o seu sistema de avaliação; políticas curriculares nacionais (como as Matrizes Curriculares de Referência e os Parâmetros Curriculares Nacionais); projetos pedagógicos da própria escola; demais projetos oriundos da secretaria, como o Projeto Ciências e Matemática. Além desses, outros projetos vividos em momentos diferentes pelos professores e alunos ao longo de suas vidas, que não nos foi possível analisar. Cria-se, então, na escola, um espaço de disputas sociais. Como campo da execução da prática, a escola recria e reconfigura seu cotidiano em função de suas respostas as diferentes demandas. 
Os depoimentos propiciaram captar como, a partir das trajetórias profissionais e pessoais de cada sujeito, as reinterpretações das propostas oficiais transformavam-nas em currículo em ação. Na análise das entrevistas, percebemos diferentes efeitos da política de avaliação na prática e no currículo escolar.  
A fala da DAEB, enfatizando as mudanças ocorridas a partir do ciclo 2001, mostraram a importância da gestão no sistema de avaliação. A atual Diretora Iza Locatelli – por ter atuado anos na SME/RJ e vivenciado as dificuldades de trabalho com resultados assim como a falta de articulação entre as diferentes esferas e contextos (MEC/INEP  Secretaria  Escolas  Professores  Alunos  Sociedade) – defende propósitos distintos dos até então vigentes. Dentre as mudanças apresentadas, destacam-se: a  difusão da avaliação externa para todo país; o estímulo e o apoio à implementação de avaliações sistemáticas nas secretarias e nas escolas; e a melhoria do sistema de comunicação dos dados obtidos. Embora seja positiva a preocupação com a difusão dos resultados da avaliação para as escolas e secretarias de educação, não foi possível verificar, em função do período em que se realizou o estudo, como essas medidas foram implantadas ou os seus efeitos. Cumpre, no entanto, ressaltar da fala da Diretora do DAEB que os conceitos de eficácia da escola parecem presos a padrões de bom desempenho – métodos pedagógicos, liderança profissional, planejamento curricular na escola, trabalho em conjunto da comunidade escolar e local, ambiente profissional, entre outros – entendidos de forma global e não contextualizada.
	O diálogo com a SME/RJ evidenciou o papel da avaliação educacional como instrumento orientador para a tomada de decisões que visem à melhoria da qualidade do ensino oferecida pelas escolas. Os resultados do SAEB mostraram-se de pouca utilidade para o redirecionamento das formas de atuação da SME. Observamos também que não foi expressa, pela Secretaria, a preocupação de que as escolas passassem a participar diretamente do processo de avaliação, buscando informações sobre o seu próprio desempenho e apontando as dificuldades que enfrentam. Parece manter-se, na SME/RJ a mesma lógica da política nacional de reorganização dos aspectos curriculares e das práticas pedagógicas a partir de dados obtidos por avaliações centralizadas.
	No âmbito das escolas, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica ainda é muito pouco conhecido, embora alguns de seus efeitos já se façam sentir de forma indireta. De forma geral, os professores questionaram a utilidade pedagógica uma avaliação que não informa sobre os resultados de cada escola, de cada sala de aula e de cada aluno em particular. Resumidamente, poderíamos concluir que a avaliação externa é pouco efetiva em relação à prática escolar do Município do Rio de Janeiro. 
O Projeto Ciências e Matemática pretende contribuir para o aperfeiçoamento das deficiências apresentadas no currículo vivido, buscando superar as deficiências de aprendizagem verificadas após as avaliações do SAEB e da própria rede. Atuam diretamente no contexto da prática, no âmbito das escolas, como agentes capacitadores de professores. Priorizam, no entanto, as dimensões mais técnicas do fazer didático, sem questionamentos acerca da seleção e organização dos conteúdos, entendidos como determinados pela tradição, expressa nos currículos em vigor. 
Em síntese, poderíamos admitir que as mudanças desencadeadas pelo SAEB no panorama educacional brasileiro ainda são poucas. No entanto, não se trata de uma política isolada, inserindo-se num contexto mais amplos de mudanças cujos desdobramentos, em médio prazo, precisam ser estudados. A busca por um currículo nacional, definido segundo a ótica do mercado internacional, se ainda não se efetivou via avaliação, também não pode ser encarada como etapa vencida. As referências curriculares que garantam indicadores de qualidade e eficácia para a educação ainda estão nos horizontes da política de avaliação, conforme confirma o depoimento do MEC/DAEB e indicam os estudos por ele solicitados às Universidades. Ficou evidenciado, no entanto, por este estudo que a tentativa de impor uma cultura de ensino “uniforme” parece insustentável, até mesmo com a utilização de sistemas de avaliação, uma vez que as escolas diferem em muito nos modos de vivenciar a uniformidade pretendida.	
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