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AS MATRIZES CURRICULARES DE REFERÊNCIA (MCR) PARA O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB): O CARÁTER DISCIPLINADOR E A PERDA DA AUTONOMIA...
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	A disciplina submete o homem às leis da humanidade e começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis.
Immanuel Kant

Dentro do panorama neoliberal em que a educação está inserida atualmente,  a disciplina A palavra disciplina nesse contexto refere-se ao que Kant (Fontanella,1999) discute como uma forma de impedir que o homem desvie-se do seu destino e desvie-se  da humanidade, através das suas inclinações animais. Na verdade, busca-se desde cedo fazer do homem um ser disciplinado que a partir do seu processo de escolarização possa se adequar ao mercado, sem deixar que as suas necessidades e vontades aflorem. Kant propõe então, acostumá-lo logo a submeter-se aos preceitos da razão. tem um papel fundamental no que se refere às  Matrizes Curriculares de Referência As matrizes reúnem o conteúdo a ser avaliado em cada disciplina e série, informando as competências e habilidades esperadas dos alunos (em seus diversos níveis de complexidade). Para a elaboração das Matrizes de Referência, optou-se pela definição de descritores. Esses, por sua vez, traduzem uma associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens das provas das diferentes disciplinas.  As Matrizes de Referência do Saeb orientam o processo de construção das provas e dos itens que as compõem. Elas traduzem a associação entre os conteúdos praticados nas escolas brasileiras do ensino fundamental e médio, as competências cognitivas e as habilidades utilizadas pelos alunos no processo da construção do conhecimento.  (MCR) do Saeb SAEB é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, um dos mais amplos esforços na coleta e sistematização de dados e análise de informações sobre o ensino fundamental e médio em nosso País. Por meio do Saeb, é realizada uma avaliação em larga escala do desempenho, em diferentes disciplinas, dos alunos brasileiros da 4ª e da 8ª série do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. O Saeb também coleta dados que permitem a identificação de fatores associados ao desempenho dos alunos avaliados. O objetivo dessa avaliação é dar subsídios à elaboração de políticas públicas que possam melhorar a qualidade da educação brasileira
, dado o caráter de regulação introduzido na proposta de avaliação configurada através de um currículo nacional. 
 Segundo Popkewitz, quando discute as estratégias da avaliação  num plano de análise, esse tipo de avaliação define o que vale a pena adquirir e dominar. Nesse sentido, as estratégias de avaliação são vistas como efeitos de poder, marcando os limites e atuando sobre o sujeito. Esse sujeito torna-se visível para o escrutínio, através do estabelecimento de metodologias para classificar as habilidades, os valores, os níveis e a “natureza” das crianças. Popkewitz (2001:114). 
O discurso estrutural no qual se pautou a elaboração das MCR originou-se  a partir dos resultados anteriores apresentados nos relatórios dos Saeb’s e da necessidade de deixar mais explícito o que deve ou não ser ensinado, visto que é um documento, demasiadamente, detalhista em relação aos conteúdos a serem estudados. Isto é,  identifica o conjunto de descritores do desempenho desejável dos alunos em cada disciplina ao longo da educação básica, para orientar a elaboração de itens que compõem as provas do SAEB. (MEC, 1999:9) 
	A  avaliação se transformou num instrumento diretamente relacionado a melhoria na educação: desta maneira, se estabelece uma falsa associação de que um melhor sistema de avaliação origina um melhor sistema de ensino. A política das MCR apoia-se nessa combinação, no vínculo entre diretrizes curriculares e avaliação nacional. 
Na verdade, desenvolveu-se uma forma de regulação dentro do qual o sujeito é submetido para que não deixe seus instintos aflorarem e, sequer que seu caráter questionador e crítico sejam construídos dentro dos princípio de autonomia que a  educação deveria  lhe conceber.
Nesse sentido, considero necessário analisar o documento das Matrizes Curriculares de Referência do Saeb, na tentativa de compreender em que contexto se originou o discurso e de questionar o tipo de regulação e disciplinamento estão implícitos, quando se fala na formação do sujeito integral e, ao mesmo tempo, se pretende reforçar o sucesso decorrente do esforço e da produtividade pessoal. Um processo complexo que, mesmo o sujeito percebendo sua anulação frente a tal sistema, permanece preso à cadeia do determinismo neoliberal. 
Num primeiro momento, desenvolvo um esboço do processo de elaboração do documento, de modo a clarificar o intuito da construção das MCR no contexto brasileiro. Em seguida, realizo uma reflexão de tal política, tendo como foco a questão dos resultados e as respectivas repercussões no mercado educacional, visto que os resultados tornaram-se centrais nas discussões políticas e pedagógicas.
A preocupação com a perda da autonomia é o outro fator abordado no estudo. Na  tentativa de compreender o que ocorre efetivamente na prática docente, busco uma explicação do porque o professor não se questiona: por que esta e não outra prática?
Concluo propondo uma prática emancipatória, que contribua para a formação de indivíduos autônomos e que desenvolvam plenamente sua liberdade dentro da sociedade.
As Matrizes Curriculares de Referência ... 
Um pequeno esboço do processo de elaboração...

Partindo do pressuposto de que avaliação do país precisava tomar como base o que realmente é ensinado nas salas de aulas, o SAEB, através do INEP INEP – Instituto  Nacional de Estudos Pedagógicos – órgão responsável pelos sistemas  de avaliação do Ministério da Educação  se propôs a elaborar as matrizes para cada área de conhecimento, o que demonstra o objetivo do governo em centralizar e direcionar os conteúdos, visto que, com isso, resgata parte do poder de formulação e controle em relação às definições sobre o que o SAEB avalia. (Ortigão & Sztajn, 2001)
A  principal justificativa para a construção das Matrizes Curriculares de Referência está na necessidade de se estabelecerem 
(...) provas a partir de parâmetros consensuais, sejam estes advindos da reflexão teórica sobre a estrutura da ciência e sua correspondente adequação às estruturas de conhecimento, sejam advindos de uma consulta nacional sobre os conteúdos praticados e indicados pelas escolas brasileiras. (Ortigão & Sztajn, 2001:76)

As Matrizes Curriculares de Referência para o SAEB se  materializaram, no âmbito do próprio INEP e com a contribuição de assessores, após uma ampla consulta nacional dos currículos executados nos Estados e  pelos Municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. Também contribuíram na elaboração do documento: professores, especialistas e pesquisadores e suas reflexões sobre a produção científica enfocada. (MEC, 1999:12)
Por certo, assegura Franco e Bonamino (2001:17), o processo de elaboração das Matrizes Curriculares de Referência gerou e gera tensões, assim como novos discursos entre o objetivo declarado (de captar os aspectos comuns realmente ensinados nas escolas) e as perspectivas educacionais do governo. As tensões são derivadas, em grande parte, do processo de seleção dos conteúdos, que podem conduzir e priorizar alguns descritores valorizados pelos seus elaboradores e pelo poder dominante. 
As Matrizes estruturaram-se, primeiramente, na busca da institucionalização dos conteúdos desejáveis para as demandas e exigências implícitas no sistema educacional, considerando as diferenças regionais. Tais conteúdos foram hierarquizados e distribuídos em três ciclos –  4a   e na 8a  série do Ensino Fundamental e na 3a série do Ensino Médio – referentes  às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Física, Química e Biologia. A estes conteúdos foram associadas as competências  Dentro das MCRs (1999:9) entende-se por competências cognitivas as  modalidades instrumentais de inteligência – ações e operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre objetos, fenômenos e pessoas que deseja conhecer. As habilidades referem-se, especificamente, ao plano do saber e decorrem, diretamente, do nível estrutural das competências (básico, operacional e global) já adquiridas e que se transformam em habilidades. cognitivas utilizadas no processo de seu conhecimento, bem como as habilidades instrumentais por elas produzidas.(MEC, 1999:9)
Nos descritores desenvolvidos pelo SAEB, é percebível que cada conteúdo é, detalhadamente,  selecionado, elaborado e organizado,  dentro dos temas/tópicos dos conteúdos, observando os níveis de habilidades e competências  envolvidas  e a distribuição nos diferentes ciclos de avaliação. Existe uma preocupação com que o aluno será ou não capaz de atingir dentro do desempenho esperado nas avaliações.
A função das MCR é servir, principalmente,  de base para a formulação de ítens que alimentam o banco de ítens utilizados para a construção das provas A partir das Matrizes são montadas as questões das provas, que levam em conta, ainda, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a LDB. Em cada aplicação do Saeb, são utilizados diversos cadernos de provas para avaliar os conhecimentos e habilidades dos alunos em diferentes séries e disciplinas. Tais cadernos são montados por meio da amostragem matricial de conteúdos. Essa técnica propicia a cobertura de um amplo espectro curricular em cada levantamento, permitindo inferências sobre o sistema educacional brasileiro e não sobre os conhecimentos individuais de cada aluno. 
 do SAEB. Ou seja, num processo complexo de elaboração de descritores, o que importa mesmo é o que  poderá ser cobrado nos exames. A preocupação está centrada no que podemos chamar de auto-disciplinamento, que delimita os conteúdos a serem apreendidos, de modo que os alunos apenas se detenham aos que farão parte dos testes. Uma pressão que está diretamente relacionada aos professores, pois se vêem obrigados a ensinarem meramente para os testes, numa ação de perda de autonomia constante para ambos os lados.
	Neste ponto, é relevante assinalar que a implantação das MCR acaba incentivando o abandono dos avanços curriculares já alcançados nas diferentes regiões do país, dado que escolas, professores e alunos sentem-se apreensivos com o sistema de avaliação e estruturam-se de forma  direcionadas aos exames. Como assegura Barriga (2000:77)

(...) a ação na aula se converte em uma ação perversa em seu conjunto: os professores só preparam os alunos para resolver eficientemente os exames e os alunos só se interessam por aquilo que representam pontos para passar no exame.

	 
Nessa acepção, surgem alguns questionamentos que dão sentido a esse estudo:  por onde caminha a autonomia do professor? Como  o professor digere todo essa regulação em sala de aula? Será que trabalhar sob “ameaça” é aprender? Ou será, que o aluno apenas “faz de conta” que aprende? Na verdade, o que conta na prática são mesmos os resultados e as suas repercussões no mercado mundial? 
A política educacional vigente tem mostrado o seu esquecimento diante do professor, do aluno e do próprio sentido de educar. A escola passa a ser então um curso preparatório para os sucessivos processos de avaliação – SAEB, ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), Vestibulinhos e Vestibulares,  Exame Nacional de Cursos e Avaliação dos Cursos Superiores (PROVÃO).E, de formação para o mundo do trabalho... Na verdade, o que interessa para a educação contemporânea ... ? 


Na prática, é o resultado que conta ... 

	A complexidade da avaliação está no fato, essencialmente, da mesma ser reduzida a alguns produtos visíveis, de resultados como indicadores de mercado. A avaliação e seus resultados funcionam como reguladores e indicadores do processo educacional, visto que os próprios mecanismos utilizados na construção curricular já delimitam como e até aonde o professor e aluno podem e devem atuar. 
	Uma regulação que produz o disciplinamento, a domesticação. O que, segundo Freire (1997:63), pode retirar do aluno o gosto pelo aprendizado, pela busca do conhecimento.
(...) o educador que castra a curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se. Não forma, domestica.
	
	Como Freire, acredito que os decorrentes processos de memorização propostos indiretamente no discurso conteudista das Matrizes e demais propostas curriculares acabam por retirar do aluno sua capacidade de questionamento. Esta, que é essencial para construção da autonomia, pois age dentro do domínio do pensamento em forma de interrogação ilimitada. Dado que o aprendizado, ao meu ver, se origina desta interrogação constante e inacabada.
	O aluno dentro dessa tensão será mesmo que aprende? Ou  apenas faz de conta? Como será que o aluno se sente dentro desse processo de disciplinamento e domesticação? Não sei se é possível responder tais questões, visto que a formação que a maior parte desses alunos têm, reflete uma falta de questionamento, de (re)criação e de análise crítica, tornando-os incapazes de  deliberar sobre suas atitudes pessoais e na sociedade em que atuam. Presenciamos um aprendizado direcionado para o mundo do trabalho. Na verdade,  os alunos são submetidos a um falso ensinar, moldes de submissão, que tenta fornecer um saber-fazer  (habilidade)  que vai lhes garantir um emprego que satisfaça aos moldes do mercado.
	Castoriadis (1997) –  no texto De  la autonomía política. “El indivíduo privatizado” – argumenta que o sistema educativo já não é capaz de produzir indivíduos como cidadãos. A crise dos valores, segundo ao autor, penetrou profundamente na educação, é notório como o conteúdo está minado pela preocupação exclusiva para a vida profissional. O mundo do trabalho tornou-se central nas políticas de formação, o governo além de querer diminuir as iniqüidades existentes por força das agências internacionais, também, procura formar os indivíduos para o labor nestas mesmas agências.
	Uma outra questão preocupante dentro do discurso currículo-avaliação é o fato dos resultados também servirem de ranking classificatório para alunos, professores e escolas.  Popkewitz (2001:118) ressalta que os discursos de avaliação e testagem não são meramente sobre o que as crianças sabem ou aprenderam ou para diminuir as desigualdades sociais e culturais como propõe a proposta. Na verdade, a construção do teste objetiva as identidades sociais e pessoais, usando as pontuações para identificar as crianças auto-informadas” e “inteligentes”, assim como professores e instituições que atingiram as metas para receberem as respectivas gratificações e financiamentos. Como o autor, pode-se assegurar que, indiferente ao processo educativo, o que se propõe tanto nas propostas curriculares quanto nos sistemas de avaliação é a classificação/hierarquização.
	Com a expansão da massa de avaliações desenvolve-se o receio da repercussão dos resultados decorrentes do processo avaliativo, que define novos currículos,  o orçamento das escolas, formação e salários dos professores. Isto é, escola com baixo desempenho, menor gratificação, e conseqüentemente, faz com que professores se vejam pressionados ao uso de parâmetros e diretrizes curriculares, de forma a garantir o aprendizado dos conteúdos básicos cobrados nas avaliações, já que se cobra dos professores e das escolas  a eficácia dos recursos que neles são investidos. Cobra-se dos alunos as competências e habilidades nos resultados dos exames para garantir um nível de qualidade satisfatório comparado às políticas internacionais, assim como também cobra-se uma política eficaz de parte do governo para diminuição das iniqüidades existentes.
	O resultado, como elemento principal do discurso educacional, demonstra que na verdade existe uma perda quase integral da autonomia do professor, devido os inúmeros mecanismos instituídos para direcionar o ensino aos processos avaliativos.

A autonomia por onde anda ?
(...) Torna-te autônomo, e contribui, tanto quanto possas, para o devir autônomo dos outros. 
Castoriadis (1999:66)

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceber uns aos outros. 
(Freire, 1997:66)

	Para Castoriadis (1987), autonomia significa poder de criação, individual e coletiva. Dentro da educação, o professor deveria agir nesse sentido, pois somente a partir da construção de um sujeito capaz de questionar e re (criar) as suas próprias práticas, poderemos realizar plenamente o projeto de autonomia. Caso contrário, apenas  contribuiremos para a formação de indivíduos heterônimos, que sequer terão responsabilidades de agir  sobre as leis, princípios, normas e significações que são dados pela sociedade como único caminho.
	Nas Matrizes Curriculares de Referência não existe em qualquer momento a preocupação com a autonomia do professor, apenas ditam de forma clara e objetiva quais os conteúdos a serem ministrados, de modo que se assegure as competências e habilidades desejáveis para a construção dos testes. Mesmo não sendo obrigatória, as MCR de certo modo impõem aos professores uma revisão da sua prática e dos conteúdos ministrados, para atender os objetivos do exame quando sua escola, mais precisamente, sua turma é selecionada para compor o quadro da amostragem.
	O professor como foco central entre – as  Matrizes, os alunos e o SAEB – pode ser visto por três vias. Aquele que fica limitado aos conteúdos estipulados, ou aquele que de alguma forma reformula sua prática sem se prender aos descritores, apenas o tendo como base para a elaboração do seu material didático e seus planos de aula. Ou aquele, que ignora completamente a existência do documento e continua a sua prática como se nada houvesse mudado, que ao fechar a porta de sua sala de aula faz daquele lugar o que quiser.
Uma questão que precisa ser ressaltada é o fato de que as Matrizes ainda não estarem totalmente difundida em todo Brasil, pois as provas do SAEB  não são  aplicadas em todos os alunos, mas em apenas uma amostragem representacional. Nas grandes capitais, a divulgação foi intensa, mas nas demais regiões ainda existem professores que sequer sabem da existência das MCR. O que de certa forma preocupa os órgãos responsáveis, pois o objetivo principal é a construção de um currículo nacional capaz de universalizar os conteúdos que fazem parte do quadro de itens da prova do SAEB.
É importante frisar que as matrizes não englobam todo o currículo. É feito um recorte com base no que possa ser aferido por meio da prova utilizada no SAEB e que, ao mesmo tempo, seja representativo do que está contemplado nos currículos vigentes no Brasil.
Para alcançarem mais rapidamente os seus objetivos, o SAEB procura instituir outros mecanismos que facilitem a aceitação das Matrizes e outras propostas curriculares – um  deles é o Livro Didático – que  devido as decorrentes avaliações e mudanças curriculares tem sido elaborado a partir dos documentos que fundamentam a reforma da educação no Brasil. Além de servir  como um forte inibidor do  trabalho do professor.
 No que se refere às Matrizes, a Editora Moderna lançou a Coleção BASE http://www.moderna.com.br/base  para o Ensino Médio, que tem como característica principal: conteúdos  fixados a partir da 2a edição  das Matrizes Curriculares de Referência do SAEB. O que demonstra  a preocupação em colocar nas mãos dos professores mais detalhadamente o que o documento  descreve. A  Coleção BASE passou a ser divulgada e utilizada por grande parte da rede pública e particular. O livro didático tem uma vantagem, por ser um material que pode entrar facilmente nas escolas, e, ao ser adotado funciona com o currículo oficial.
A autonomia, dentro de sala de aula fica cada vez mais restrita, o professor mesmo não tendo em suas mãos o documento das MCR, tem no livro didático grande parte do conteúdo já diluído, o que redireciona o seu trabalho. Para evitar tamanho direcionamento, o professor deve estar ciente que  suas atitudes podem influenciar profundamente a vida de aluno, positiva ou negativamente. Para Freire (1997:69) a autonomia, a dignidade e a identidade do educando tem de ser respeitada, caso contrário, o ensino torna-se inautêntico, palavreado vazio e inoperante. 
A educação, no pensamento de Valle (1998:3), é o terreno onde se operam, diretamente, as deliberações mais importantes, que não podem ser garantidas ou determinadas por antecipação, legitimadas ou evacuadas pela autoridade burocrática, teórica ou técnica – e que sempre são, em última instância, realizadas pelo professor. O ato de deliberar para o professor deixa de existir quando se pensa que ele apenas reproduz algumas normas pré-estabelecidas. De fato, se professor não age com autonomia, com certeza, não contribuirá para a autonomia dos seus alunos.

Algumas considerações ...

O importante na democratização do ensino, não é “fazer como se” cada um houvesse aprendido, mas permitir a cada um aprender. Perrenoud (1999:165)

	Num primeiro momento, quero deixar claro que não sou contrária aos processos avaliativos, apenas não aceito que a busca por  resultados sobrepuje a ação educativa. Acredito que o aprendizado que deve ser valorizado seja aquele que transforme o indivíduo num cidadão livre e autônomo, tornando-o capaz de decidir e criticar por si mesmo todas as questões que envolvam  sua vida na sociedade. 
Como Lüdke, creio que há uma relevância na avaliação, dado o fato que com ela podemos conhecer os problemas e a partir daí desenvolver as melhores  formas de solucioná-los.
Não há dúvidas sobre a importância de se aplicar a avaliação, para que a educação possa conhecer melhor seus problemas e os meios para buscar suas soluções. Nessa perspectiva, não basta, porém, focalizar os resultados, mas todos os aspectos envolvidos no domínio da educação, desde seus objetivos, seus resultados, seus procedimentos, seu pessoal, para só então poder chegar a avaliar seus resultados. (Lüdke, 2001:31-32) 

	A autonomia, cuja educação deveria promover, perde então o sentido para dar espaço ao caráter disciplinar, que faz das Matrizes Curriculares de Referência um guia curricular nacional.  Um modelo no qual se pautam todo o banco de itens utilizados para a construção dos teste do SAEB, do qual o aluno apenas tem o direito de apreender os conteúdos delimitados.
	Todo processo decorrente desses sistemas de avaliação, através das políticas educativas destinadas apenas a busca de resultados , como o próprio SAEB, E.F.M. Elizabeth Macedo  \# "'Página: '#'
'"   evite palavras como apenas, todo, nenhum. Elas dão idéia de que há marcianos nos controlando e de que não há saídas para essa dominação. Eles estão por toda parte. Se preferir a metáfora religiosa de que Deus está vendo tudo que nos deixava apavoradas ao fazer uma besteira quando crianças, também serve.  serve para elucidar o papel de mercado da educação brasileira, que apenas promove uma construção curricular (selecionada e arbitrária de conteúdos escolares considerados “válidos”) que é indiferente a todo processo que envolve o ensino-aprendizagem, cujo o cumprimento por professores e alunos será controlada pela avaliação nacional.
	A avaliação pautada nos resultados, ao meu ver, tende a servir como prática de regulação das políticas educacionais. Entretanto, Perrenoud (1999:75) alerta para o fato de que nem todas as intervenções cuja a intenção é a reguladora estimulam da mesma maneira e no mesmo grau os mecanismos de auto-regulação do sujeito. É por isso que considero possível  subverter através da educação, já que o sujeito pode ou não se deixar alienar. Dada a possibilidade que o poder de deliberação pode ser instituído sempre  que houver os princípios da democracia. 
O objetivo maior da educação deveria ser o de criar, dentro da instituição, práticas que facilitem ao máximo o acesso dos alunos à autonomia individual e de participação efetiva na sociedade. Ou melhor, como assegura Castoriadis, referindo-se a questão da participação e da democracia gerada na educação.

A educação implica, muito particularmente no contexto democrático, a criação do participável social, e também das condições, vias e meios que assegurem a cada um o pleno acesso a este participável. (Castoridadis, 1987b:297)

	A criação do participável implica em desenvolver no professor a sua autonomia e sua iniciativa na prática educativa, mas também colocá-lo frente as suas responsabilidades políticas. (Valle, 1998) O professor precisa saber que sua ação produz e constrói outros sujeitos. E, que estes são reflexos dos valores presentes em sala de aula.
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