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RESUMO  

O trabalho destaca um ponto referente ao resultado da pesquisa de 

iniciação científica titulada A avaliação da educação brasileira segundo a Revista 

Veja: 1995 a 1999 e de 2006 a 2010. Sendo este um recorte da pesquisa que tem 

como foco as reportagens da revista Veja referentes aos métodos avaliações. O 

objetivo é apresentar e explicitar como a revista Veja se posicionou sobre as 

políticas de avaliação e explicitar se houve ou não vínculos das matérias com as 

políticas públicas de avaliação no período de 2006 a 2010. Para compor os 

resultados foi realizada uma análise documental das reportagens publicadas durante 

este período. Dentre os resultados encontrados destacam-se as reportagens sobre o 

Enem, com uma visão favorável à implantação deste como forma de ingresso em 

universidades.  

 

INTRODUÇÃO  

Cada vez mais o conceito de avaliação ganha destaque seja na 

sociedade como na mídia, tendo seus resultados como referências na divulgação de 

noticiários informativos. Os informativos originados a partir dos resultados atribuem 

características ao contexto educacional de determinada instância. 

Para Dias Sobrinho (2003, p.13) “a avaliação adquiriu dimensões de 

enorme importância na agenda política dos governos, organismos e agências 

dedicadas à estruturação e a gestão do setor público e particularmente da 

educação.” Segundo o autor,  

 a avaliação de sistemas ou subsistemas continua em grande parte a 
ser desenvolvida como medida, mas na educação superior ela tem 
usualmente assumido funções políticas bem definidas de 
classificação e de julgamento do mérito que levam a deslegitimar ou 
a reforçar e estimular, inclusive com recursos financeiros, programas 
e instituições. Está claro que as provas objetivas são hoje, como o 
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foram ontem, predominantemente pontuais, desligadas do processo 
de aprendizagem e somativas (DIAS SOBRINHO; 2003; p.56). 

Os resultados estabelecidos pelas avaliações resultam em um produto, 

dando a possibilidade de se rever os projetos para alcançar soluções necessárias 

em busca da melhoria do ensino.   

 

OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é apresentar e explicitar o posicionamento da 

revista Veja sobre as políticas de avaliação da educação usadas no ensino, assim 

como explicitar a existência ou inexistência de vínculos das matérias com as 

políticas públicas de avaliação no período de 2006 a 2010, equivalente ao último ano 

do primeiro governo Lula e ao período referente ao segundo governo deste 

presidente. Para isso, buscou-se analisar os artigos que expressam opiniões sobre 

os meios de avaliação utilizados pelo governo, como, por exemplo, o Provão, o 

Enem, o ENADE, dentre outros. 

 

METODOLOGIA  

O desenvolvimento da pesquisa foi feito através da análise documental 

que consistiu em duas etapas. Na primeira etapa realizou-se a coleta de dados das 

reportagens publicadas na revista Veja que tinham como foco a avaliação da 

educação brasileira. A coleta de dados foi realizada nas edições da revista 

publicadas entre 2006 e 2010. Estas edições estão disponíveis na íntegra para 

consulta online. A revista é semanal e seu acervo digital encontra-se disponível no 

site: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Após a coleta dos dados, 

partiu-se para a segunda etapa da pesquisa que foi a leitura e análise dos artigos 

selecionados. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O processo de pesquisa foi completado com leituras de artigos para 

uma compreensão dos procedimentos avaliatórios da educação, e também foi 

realizada leituras em busca de entender as formas da mídia de divulgar os 

noticiários. A parte “pratica”, ou seja, a pesquisa na revista Veja ocorreu através da 

coleta de dados das reportagens que foram transformados em resumos para compor 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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o resultado, além disso, usou-se também citações das próprias reportagens 

selecionadas para fundamentar as conclusões desta investigação. 

 

RESULTADOS 

Durante o período de 2006 a 2010 foram selecionadas reportagens 

sobre avaliação, porém no ano de 2007 e no de 2010 não encontramos reportagens 

relativas à avaliação. As reportagens selecionadas trazem uma visão de que a 

avaliação é fundamental para compararmos a qualidade do ensino, afim de obter um 

ranking de instituições, bem como mapear a situação que se encontra o ensino. 

No ano de 2006 encontramos 5 (cinco) reportagens nas quais fizeram 

as seguintes afirmações:   

A reportagem de Camila Antunes, na edição número 1.944 do dia 22 

de fevereiro de 2006, afirmou que as duas escolas que ficaram mais bem 

classificadas no ranking do ENEM, mostraram que no ensino é preciso ter bons 

professores e muitas horas de estudo para dar bons resultados. Esse ranking é 

consequência das notas obtida na avaliação posicionando assim cada colégio. 

A coluna de Claudio de Moura Castro, na edição de número 1.945 

publicada no dia 01 de março de 2006, relatou que a maior coleção de inovações 

educativas estaria no Brasil, considerado por ele “um pobre coitado em matéria de 

ensino”. De acordo com o autor, Paulo Freire seria a grande interferência 

internacional em programas de alfabetização de adultos. Além disso, segundo o 

autor, o modelo do Senai1 teria sido copiado em quase toda a América Latina e 

continuando imbatível. Segundo o autor, o Brasil foi pioneiro no uso do rádio para o 

ensino e, junto com o México, seria líder na TV educativa de Minas Gerais, 

aparecendo em vários livros estrangeiros e servindo de exemplo de como é possível 

dar um grande salto em pouco tempo. O economista Claudio de Moura Castro 

alegou que os problemas de aceleração para os alunos repetentes mostraram 

resultados excepcionais. E que o Provão foi um programa único no mundo, invejado 

pelos educadores estrangeiros. 

O “Ponto de vista” de Stephen Kanitz, publicado na edição número 

1.955 do dia 10 de maio de 2006, deixou afirmada sua posição contraria às notas 

                                                           
1
SENAI significa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - cursos técnicos. Informações disponíveis em: 

<<http://www.pr.senai.br/>>. Acesso em 29 de agosto de 2013. 
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dadas as pessoas afirmando que não se coloca nota em capacidades de alguém, 

justificando que o sistema de nota impulsiona o aluno a estudar para ser o “melhor” 

ou apenas para ser aprovado, não incentivando a aprender, deixando de lado um 

pensar que precisa aprender para a vida e não apenas para tirar nota. Argumenta 

ainda: “Imagine um sistema geral de auto-avaliação em que os alunos não mais 

estudariam para as provas, mas estudariam para ser uteis na vida” (p. 36). 

Sobre o fim dos vestibulares, Claudio de Moura Castro publicou na 

Revista do dia 08 de novembro na edição número 1.981, a alegação de ser falsa a 

promessa de candidatos políticos que pretendiam acabar com o vestibular. Segundo 

ele, “o vestibular é um dos maiores focos de crendices e antipatias, por ser um ícone 

da meritocracia, tão avessa aos gostos tupiniquis” (p.20). Defende ainda a 

necessidade do vestibular, no qual que só passa quem realmente sabe e que os 

exames exigem muito mais raciocínio do que memória. Claudio de Moura Castro 

considera verdadeiro o dito que diz “os vestibulares das universidades públicas 

criam distorções no ensino médio” (p.20), alegando que os vestibulares exigem 

muito conteúdo e detalhes, dos quais os alunos de escolas melhores já estão 

acostumados. Porém, o autor observa que há casos em que o aluno nem se 

interessa em ingressar no ensino superior. “Recebem carga de conteúdos muito 

maior do que dão conta de aprender. E, bem sabemos, quando se ensina demais, 

aprende-se de menos” (p.20).   

No ano de 2007, não encontramos reportagens sobre a avaliação, mas 

em 2008 encontramos 13 (treze) reportagens. Nesse ano, como foco do tema 

avaliação, há o destaque de reportagens referentes ao Enem2. 

A primeira reportagem do ano de 2008 já era referente ao Enem. A 

reportagem de Camila Pereira, na edição 2.059 de 07 de maio, tratou sobre o 

ranking formado pelos resultados do ENEM, no qual os pais passaram a escolher as 

escolas para os filhos através da nota do Enem. O mesmo modelo de seleção vinha 

ocorrendo nas instituições de ensino superior, nas quais as universidades com notas 

menores nas conceituações do MEC tiveram decréscimos na relação 

candidato/vaga. Segundo a reportagem, “em um momento tão crucial para os pais 

                                                           
2
 Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do 

estudante ao fim da escolaridade básica. Informação disponível em: 

<<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=310>>. Acesso em 

29 de agosto de 2013. 
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quanto o da escola de uma escola, os ranking representam, sem duvida, um grande 

avanço” (p.154). 

Outra questão sobre avaliação foi publicada como critica, na edição 

2079 de 24 de setembro, na qual Claudio de Moura Castro crítica o novo modelo de 

avaliação dos cursos superiores que usou a soma de três indicadores. Ele comparou 

esse novo modelo aos diagnósticos médicos que “ninguém entende”. 

 o primeiro número veio da nota do ENADE (antigo Provão). O MEC 

usou de notas de alunos formandos e calouros que, segundo Claudio 

de Moura Castro, é formada por uma maioria que emana de “escola 

média”, onde somaram 80% dos aprovados no vestibular. Sendo 

assim, estarão medindo os melhores alunos e não o nível de curso. 

 o segundo número veio do IDD, índice de diferença de desempenho. 

 o terceiro número refere-se aos índices de insumo, sendo esse uma 

lista com os processos de ensino. Segundo o autor: “Louvemos a 

coragem do MEC de gerar e divulgar avaliações. Mas nos parece 

inapropriados carregar ao público uma medida tão confusa” (p.24). 

Na edição número 2.080 de 01 de outubro, uma reportagem publicada 

sobre as novas siglas da avaliação, CPC3 e IGC4, criadas pelo Ministério da 

Educação, argumenta a dificuldade das pessoas para decifrar os significados das 

siglas. Por isso, a revista fez um guia nas páginas 146 e 147, desta mesma edição, 

explicando as avaliações e alegando ser importante o ranking para escolher as 

melhores instituições.  

2009 foi o segundo ano consecutivo em que a revista publicou 

reportagens relacionadas aos meios de avaliação, cujo foco maior era o ENEM. 

Na reportagem de Claudio de Moura Castro, publicada na edição 2.106 

de 01 de abril, o economista defende o fim das provas de vestibular, porque, 

                                                           
3
CPC significa Conceito Preliminar de Curso - é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no 

país. Informação disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/index.php?catid=127:educacao-

superior&id=13074:o-que-e-o-conceito-preliminar-de-curso&option=com_content&view=article>>. Acesso em 

29 de agosto de 2013. 

4
 IGC significa Índice Geral de Cursos. O instrumento é construído com base numa média ponderada das notas 

dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Informação disponível em: 

<<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=613&id=12305&option=com_content&view=article>>. Acesso 

em 29 de agosto de 2013. 
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segundo ele, os exames são caros e, tendo o candidato a necessidade de fazer 

exames de diferentes instituições e em diferentes localidades, com custos de 

deslocamentos, esta já seria uma forma de selecionar os candidatos, pois muitos 

não tem condições financeiras de fazer essas provas. O colunista defende um 

vestibular único, com testes baseados nos ensinamentos do ensino médio. Esse 

“vestibular” seria o Enem. Mas afirmou que, apesar de o Enem estar melhorando, 

seria preciso ainda mais melhoria. 

Na edição 2.108 do dia 15 de abril uma reportagem escrita por Camila 

Pereira, Monica Weinberg e Renata Betti noticiou que o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) seria avaliação que serviria de ingresso para universidades. 

Afirmando que iria mudar tudo, só não mudaria o mérito: “a substituição do vestibular 

por uma prova unificada começa a valer já nesse ano em centenas de 

universidades. O novo exame é menos massacrante para os alunos, mas continua a 

selecionar os melhores” (p.71). A reportagem tratou sobre o exame unificado “novo 

Enem”, mostrando ser favorável, e trouxe dicas de como seria a prova. 

Além de uma visão favorável ao Enem, a revista publicou reportagens 

sobre as conseqüências desse exame para o ensino.  

A mudança no Enem trouxe também mudanças nos cursinhos pré-

vestibulares, assim foi possível ver na reportagem de Camila Pereira e Renata Betti, 

na edição de número 2110 de 29 do abril. Afirmando que os cursinhos teriam que se 

adaptarem e se adequarem ao novo exame, iriam ter despesas com: a) salário dos 

professores – aumento de 10% com as aulas de treinamento para nova prova; b) 

treinamento dos professores: adaptar aula e apostilas referentes a nova prova e 

retreinar os professores em três meses; c) material didático – os cursinhos terão que 

refazer seu material (livros e apostilas) usando questões do novo Enem. 

A reportagem de Claudio de Moura Castro da edição 2.124 de 05 de 

agosto noticiou sobre um avanço que vinha ocorrendo na educação brasileira a 

partir dos anos 1990 com aumento no número de matrículas. Segundo ele, o desafio 

no momento seria a qualidade, pois expandir foi mais fácil, o desafio, então, seria 

dar os passos mais “árduos e de impactos mais diáfano.” Segundo ele “o grande 

trunfo do país é a existência de uma avaliação escola por escola”. Prova Brasil, Ideb 

e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) mostram exatamente onde estamos e o 

quanto avançamos. 
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Outra reportagem sobre as mudanças do ENEM foi publicada por 

Monica Weinberg e Cíntia Borsato, na edição número 2.131 do dia 23 de setembro. 

Neste artigo, as autoras explicaram que o novo Enem iria exigir do aluno mais 

raciocínio do que a maioria. 

No ano de 2009, 23 (vinte e três) das 55 (cinquenta e cinco) 

universidades federais aderiram o ENEM como exame de ingresso e, mais de 500 

(quinhentas) faculdades particulares. A USP e a Unicamp iriam usar como parte do 

vestibular. O MEC teria a expectativa de que até 2012, todas as faculdades federais 

usassem apenas o novo ENEM como exame de ingresso. 

A reportagem de Cíntia Borsato do dia 07 de outubro na edição 2.133, 

discorre sobre o vazamento que ocorreu com o ENEM, e que, portanto, o MEC teria 

o desafio de tornar o exame mais “imune as fraudes”. A reportagem fala que dado o 

vazamento de questões do ENEM, o exame que iria substituir alguns vestibulares, 

houve o adiamento a prova. Por causa deste adiamento, a USP e Unicamp 

cogitaram não usar mais a nota como parte de seu vestibular. Estudantes 

protestaram revoltados por consequência do transtorno ocorrido pelo vazamento da 

prova. 

Laura Diniz e Renata Betti publicaram, na edição 2.134 do dia 14 de 

outubro, uma reportagem sobre o vazamento do Enem dizendo que: “a investigação 

da PF concluiu que a segurança em torno do ENEM era „coisa de amador‟. Agora, o 

MEC toma medidas para que a prova ocorra sem sobressaltos.” (p.120) A 

reportagem conta que, segundo as investigações, faltou segurança na gráfica. O 

acontecido acabou por adiando a data da prova. A reportagem informou que assim 

atrasaria o resultado, e, portanto, o inicio do ano letivo também seria adiado. A USP 

e a Unicamp e outras faculdades desistiram de utilizar a nota do ENEM, neste ano 

de 2009. Segundo a reportagem, “espera-se que, daqui para frente, o aparato de 

segurança em torno do Enem esteja a altura da relevância da prova” (p.122). 

A reportagem publicada na revista Veja por Bruno Meier, na edição 

2.139 do dia 18 de novembro, apresentou críticas sobre as questões do ENADE. 

Segundo Meier,“era só o que faltava: o exame aplicado pelo MEC nas universidades 

faz propaganda descarada do governo e ataca a imprensa.” (p.82). A reportagem 

considerou o exame do ENADE de 2009 como prova ruim, alegando haver 4 
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questões que faziam propaganda escancarada do governo federal. Uma das 

questões foi a seguinte: 

   
Figura 1 Questão ENADE 

 
Fonte: Revista Veja edição nº 2.139 p.82 

 
A reportagem de Renata Betti, da edição 2.143 do dia 16 de dezembro, 

retoma o assunto do vazamento do ENEM, criticando-o. Segundo a autora, devido à 

“elaboração às pressas, o Enem é um exemplo de como uma boa ideia pode ser 

jogada no lixo. Resta saber o que o MEC vai fazer para evitar um novo fiasco em 

2010” (p. 127). Apesar desta crítica, a autora observa a importância desta avaliação: 

“Enem ajuda a aferir a qualidade do ensino no Brasil. „Esse tipo de prova tem sido 

crucial para diagnosticar deficiências de nossas escolas e traçar planos para superá-

las‟, diz o especialista Renato Pedrosa, da Unicamp” (p.127).  

    No geral, as reportagens sobre avaliação, publicadas pela revista 

Veja, nos deixa uma visão favorável à implantação desses métodos, opinando que 

eles precisam ser planejados e bem estruturados evitando problemas como o 

ocorrido com o vazamento do Enem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reportagens da revista Veja se posicionaram favoráveis ao uso de 

meios de avaliações, como, por exemplo, o Provão que foi mencionado como uma 

programa único e invejados por outros países. Assim como apoiam também, as 

reportagens da revista e, o economista Claudio de Moura Castro, o Ideb, afirmando 
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que com a criação do Ibed a educação teria ganhado um novo “termômetro”, 

segundo Claudio de Moura Castro. Defendem, também, a importância das 

avaliações, como Prova Brasil, Ideb e Enem, sendo estas, “grande triunfo”, 

mostrando a situação que se encontra o ensino e os passos que se tem dado. 

Ainda sobre avaliação, a revista publicou reportagens a favor do Enem, 

afirmando que forma ranking mostrando a qualidade de cada instituição, 

possibilitando, também, a escolhas dos pais pelas melhores escolas. Ao mesmo 

tempo, houve a defesa do fim dos vestibulares, sendo substituído por um exame 

unificado, que seria o novo Enem. Apesar da defesa ao Enem, a revista publicou 

críticas ao Ministério da Educação, pela falha do vazamento da prova. Tais críticas 

alegaram que uma boa ideia poderia ser jogada fora, uma vez que teria que se fazer 

uma nova prova em curto espaço de tempo. Além disso, houve universidades que 

desistiram de usar a nota do exame para seleção dos alunos.  

No âmbito das avaliações das instituições de nível superior, a revista 

publicou críticas sobre o Enad, justificando que a prova teria feito propaganda 

escancarada do governo Lula. 

Referindo ao período de 2006 à 2010, os resultados das reportagens, 

passaram uma visão da revista criticando a qualidade da educação, e que seria 

preciso uma vigilância política que fiscalizasse e cobrasse os resultados. 
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