
Como as avaliações podem 
ajudar na gestão da 

aprendizagem?



INOVAÇÃO

• A inovação é um motor de crescimento e 
bem-estar. 

• Novas tecnologias, produtos, serviços e 
organizações criam empregos e 
rejuvenescem as indústrias - enquanto 
fazem outros atores e territórios se 
tornarem obsoletos. 

• Para colher os ganhos da inovação, os 
policy makers precisam entender a 
maneira como a inovação está mudando e 
o que isso implica para as políticas de 
educação e formação.



NOSSO DESAFIO

• Aproveitar os benefícios da inovação dentro do 
próprio setor da Educação é um desafio 
fundamental. 

• Como?
• Por meio de mecanismos de governança 

baseados em evidências que são necessários 
para incentivar, facilitar e ajudar a medir a 
inovação em sistemas educativos 



https://www.oecd-
opsi.org/projects/innovation-lifecycle/

https://www.oecd-opsi.org/projects/innovation-lifecycle/


O ciclo de vida da inovação é uma tentativa de:
1. compreender os diferentes estágios do processo de 

inovação do setor público, 
2. as condições e os fatores que podem suportar os 

estágios e 
3. como e quando diferentes ferramentas e métodos 

podem ser úteis.



1. Identificar problemas: aprendendo onde e como uma resposta 
inovadora é necessária

2. Gerar ideias: encontrando e filtrando ideias para responder aos 
problemas

3. Desenvolver propostas: transformando ideias em casos de 
negócios que podem ser avaliados e executados

4. Implementar projetos: fazendo a inovação acontecer
5. Avaliar projetos: entendendo se a iniciativa inovadora forneceu o 

que era necessário
6. Difundir as lições: usando o que foi aprendido para informar outros 

projetos e ver como a inovação pode ser aplicada de outras 
maneiras.

EDUCAMOS COM ESTE PROPÓSITO?



NOVOS OBJETIVOS GLOBAIS PARA 2030

ODS 4 – PARA A EDUCAÇÃO

Assegurar a educação inclusiva,  
equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida 
para todos.



ALGUMAS METAS ESPECÍFICAS

Até 2030, aumentar, de forma expressiva o número 
de jovens e adultos que tenham habilidades 
relevantes, inclusive competências técnicas, para 
empregabilidade e empreendedorismo. 



COMO ESTAMOS HOJE FRENTE A OUTROS PAÍSES

• Jovens de 15 anos- PISA: Brasil em 63º lugar em Ciências,  59º em leitura e 
66º em Matemática, entre 70 economias.

• Formação de professores no Ensino Superior muito teórica, centrada nos 
pilares da Educação (com base em teorias do início do século 20) e não na 
preparação para uma profissão.



Coherence Framework Extended
In: https://michaelfullan.ca/coherence-the-right-
drivers-in-action-for-schools-districts-and-
systems/coherence-framework-extended/

Como o ENEM pode 
caminhar para ser fonte de 
input para uma mudança na 
gestão da aprendizagem no 
Brasil?

https://michaelfullan.ca/coherence-the-right-drivers-in-action-for-schools-districts-and-systems/coherence-framework-extended/


Como o ENEM pode 

caminhar para ser

insumo para a 

mudança na gestão 

da aprendizagem no 

Brasil?



Como os sistemas de educação e formação devem ajustar-se às 
necessidades de competências em evolução da nossa sociedade?
Como diferentes disciplinas escolares e universitárias - ciências, 
matemática, artes, empreendedorismo - ajudam desenvolver habilidades 
para a inovação?
• As pedagogias e modelos de ensino, como a aprendizagem baseada em 

problemas ou estratégias metacognitivas: isso pode ajudar a 
desenvolver habilidades para a inovação. 

• Usar modos de organização do local de trabalho que são mais eficazes 
para incentivar e desenvolver ainda mais habilidades para a inovação..

ENEM E INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 



CENÁRIO ATUAL - Brasil

• A matriz de referência da avaliação externa ENEM induziu o desenho dos currículos 

antes do surgimento da BNCC.

• Sistema complexo de Avaliação externa no Brasil sem Currículo Nacional.

• Dezembro de 2018: BNCC do Ensino Médio

• Adequação dos Itens em 2020: como?

• Como está alinhado ao Futuro do Trabalho? Teremos um mundo que pede aos 

jovens a habilidade de criar, não de memorizar.



CENÁRIO ATUAL - Brasil

Os indicadores educacionais atribuem valor estatístico à qualidade do ensino, 

atendo-se não somente ao desempenho dos alunos mas também ao contexto 

econômico e social em que as escolas estão inseridas. Eles são úteis 

principalmente para o monitoramento dos sistemas educacionais, considerando 

o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Dessa forma, 

contribuem para a criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da 

qualidade da educação e dos serviços oferecidos à sociedade pela escola. 

(INEP, 2019)



• High order thinking skills assessment

• Não usam mais itens de múltipla escolha

• Clareza nos standards

• Treinamento de professores (Formação Inicial com foco em Assessment e 

deep understanding)

• Aprendizagem Baseada em Projetos (aprender fazendo)

• Investigação

• Reflexão

Como o mundo tem feito isto?



Como o mundo tem feito isto? - Shanghai



Como o mundo tem feito isto? - Singapura

Fonte: 
https://www.moe.gov.sg
/microsites/psle/PSLE%2
0Scoring/psle-
scoring.html

https://www.moe.gov.sg/microsites/psle/PSLE Scoring/psle-scoring.html


Como o mundo tem feito isto? E nós?

• Não é uma questão de adaptar ou adotar o que
estes países estrangeiros estão fazendo, mas de
aprender com estas experiências.

• Como avaliar e mensurar para gerarmos insumo 
para politicas públicas e  gestão da aprendizagem 
com altas expectativas no Brasil?

• Qual o nosso objetivo com o ENEM?







Encaminhamentos

• Fomentar o uso do ciclo da OCDE para inovação.
• Como usar a inovação na educação.
• Nosso cenário atual e a importância de usar experiências 

internacionais como referência. 
• Enem como uma fonte de dados para alimentar esse ciclo 

de inovação.
• Shanghai e Singapura: exemplos internacionais que usam 

avaliações externas para alimentar o ciclo de inovação e 
são exemplos de aplicação de  avaliações externas 
coerentes com currículo vigente.



Obrigada!
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