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RESUMO

Dos vários conceitos que integram o campo da avaliação, predomina a ideia da educação
como espaço de maior privilégio da avaliação. A avaliação para além da aprendizagem, em
especial no campo das políticas públicas, enquanto pesquisa social, será o campo de
abordagem desta pesquisa. Ao que concerne à avaliação de políticas públicas na educação,
esta assume uma crescente importância social, que vai além do cotidiano de sala de aula e da
avaliação da aprendizagem pelos professores. Quando estendida e ultrapassando o âmbito da
aprendizagem escolar, tem evidenciado dimensões relevantes na agenda política dos governos
para elaboração de políticas públicas. Embora em processo de desdobramento e considerada
por várias perspectivas e enfoques conceituais e metodológicos, o que pretendemos nesta
pesquisa é resgatar a avaliação como teste, sob a égide da literatura de avaliação de políticas
públicas no campo educacional. Desse modo, consiste a presente tese em avaliar os resultados
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, no Rio Grande do Norte. Para
tanto, foram selecionados dois municípios que apresentaram maior e menor resultado, com
base na média aritmética dos três últimos índices das escolas públicas dos anos finais do
ensino fundamental da educação básica, respectivamente: Santana do Seridó e São José do
Campestre. No seu aspecto formal, o Ideb foi formulado como indicador para medir a
qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras, com vistas ao alcance das metas
projetadas, como controle governamental e regulação das ditas reformas do Estado brasileiro
para a área da educação. Este estudo buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: o
que explica os resultados do Ideb no Estado do Rio Grande do Norte? O objetivo central da
pesquisa, por sua vez, é compreender os resultados do Ideb, nos anos finais do ensino
fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a 2015. A hipótese geral ou norte para
guiar a pesquisa foi que o Ideb não contempla todos os elementos centrais da aprendizagem,
que resultam numa efetiva melhoria da qualidade da educação. Hipótese essa que foi
verificada no geral e em pontos importantes a partir da análise da pesquisa de campo, quando
encontramos uma série de pontos e elementos centrais limitantes da aprendizagem, que não
são considerados ao aferir-se qualidade da educação pelas políticas de avaliação no Estado
brasileiro, em específico, o Saeb e Ideb. O processo metodológico utilizado incluiu a
elaboração de indicadores de avaliação do Ideb e da qualidade da educação, além da revisão
bibliográfica, pesquisa documental, coleta de dados secundários e pesquisa de campo com
visitas aos municípios pesquisados e realização de entrevistas com grupos focais de alunos e
pais/responsáveis e entrevistas semiestruturadas com a subcoordenação estadual de avaliação
da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC, gestão escolar, professores,
pais/responsáveis e alunos. O estudo desenvolveu-se por meio de uma avaliação de processo a
partir do estudo de casos múltiplos com abordagem qualitativa.
Palavras-chave: Política Pública. Avaliação de Política Pública. Ideb. Qualidade da
Educação.

ABSTRACT

Concerning several concepts that are related to evaluation, the idea of education predominates
as a space of greater privilege of evaluation. Evaluation beyond learning, especially in public
policies, as a social research, and it will be the approach of this research. About evaluation of
public policies in education, it takes on an increasing social importance, that goes beyond the
daily classes in schools and the evaluation of learning by teachers. When is extended and goes
beyond school learning, it has shown relevant meanings in the political goals of governments
for the creation of public policies. Although it is in the process of outspread and is considered
by various perspectives, conceptual and methodological approaches. What we intend in this
research, is to retake the evaluation as a test, based on the literature of evaluation in public
policies in the educational field. So, this thesis addresses the evaluation of the Basic
Education Development Index results (Ideb) in the state of Rio Grande do Norte. So, two
municipalities that present the higher and lower results, based on arithmetic mean over the
past three public schools indexes in middle school (basic education), respectively: Santana do
Seridó and São José do Campestre. In its formal aspect, the Ideb was created as an indicator to
measure the quality of education in Brazilian public schools, to reach the designed goals, such
as governmental control and regulation of the brazilian state reforms for education. Thereby,
this study aimed to answer the question: What do the results of Ideb explain in the state of Rio
Grande do Norte? The main objective of this research is to understand the results of Ideb in
middle school education in the state of Rio Grande do Norte, from 2011 to 2015. The general
hypothesis or a guide for the research was that Ideb does not addresses all the central elements
of learning that result in an effective improvement in quality of education.This hypothesis was
based in general and in important topics, from the analysis of field research, when we noticed
several central aspects and limiting elements of learning, which are not considered when
analysing the quality of education by the policies of evaluation in Brazil, in particular, Saeb
and Ideb. The methodology included creation of Ideb evaluation indicators and quality of
education, literature review, documentary research, secondary data collection and field
research with visits to the observed municipalities as well as interviews with groups of
students and parents. Also, semi-structured interviews with the subcoordination for the
educational evaluation of the State Secretariat for Education (SEEC), school management,
teachers, parents and students.This study was developed by a process of evaluation, based on
multiple case study, with a qualitative approach.

KEYWORDS: Public Policy Evaluation. Ideb. Quality of Education.
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1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
1.1 DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO
Algumas mudanças no papel do Estado brasileiro impulsionaram para a
organização da educação brasileira novas referências, influenciando outras formas de
planejamento, avaliação, inclusão e permanência dos alunos. E que se vinculam, de uma
maneira ou de outra, com uma perspectiva quantitativa, em função do atendimento à
demanda imposta, sobretudo, pelos chamados organismos internacionais.
Discutir a qualidade da educação nesse modelo é essencial, principalmente
buscando responder reflexões acerca de como se preconiza essa qualidade no campo da
discussão dos aspectos socioeconômicos, político e cultural, no sentido que se
contemple a tão reivindicada qualidade social da educação. Essa perspectiva conjuntural
incide numa percepção mais ampla de como a política educacional interage com os
projetos nacionais no plano econômico, sob uma melhor compreensão, gerada em torno
da interlocução com os movimentos pedagógicos e metodológicos, e, das demandas da
sociedade civil organizada, mas, especificamente, aquelas que partem dos educadores,
muitas vezes mantendo posições adversas à agenda governamental e à política oficial.
Sob a ótica dessa dinâmica, são produzidos valores que se traduzem em
diferentes sentidos para a qualidade da educação. A educação numa perspectiva de
qualidade social passa a ser observada, também, pela sua função social, considerando a
preparação do indivíduo para o exercício da ética profissional e da cidadania. Presumese, ainda, educá-lo para compreender e ter acesso a todas as manifestações e bens
culturais. Todavia, num ângulo puramente funcional, para a sociedade capitalista,
educação de qualidade se resume, no fundamental, ao provimento de padrões aceitáveis
de aprendizagem que insira o indivíduo como produtor consumidor na dinâmica do
mercado desse tipo de sociedade.
A função equalizadora da educação é defendida por alguns autores como
referência, incumbindo ao Estado a responsabilidade em garantir a oferta, o acesso e a
permanência de todos no sistema de ensino. Nessa circunstância, a qualidade da
educação se articula à noção do direito individual. A esse ponto, Oliveira (2007)
considera que ao se expandir o acesso à educação nas últimas décadas, a inserção da
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população historicamente excluída se constitui em um indicador de melhoria da
qualidade educacional.
Outro ponto de igual importância, relacionado à qualidade da educação, é que ao
se ampliar a escola fundamental, a necessidade de procura por níveis subsequentes de
ensino enseja em novos desafios para o sistema, dentre eles, a superação do aprendizado
insuficiente e dos altos índices de reprovação e de abandono escolar, ambos
componentes que integram em termos oficiais a qualidade do ensino, dispostos no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb. Além disso, de acordo com
Cunha (2007), a expansão de vagas atrai para a escola diferentes usuários e, por
conseguinte, passam a existir novas exigências para a qualidade.
Do ponto de vista das políticas governamentais destinadas para os sistemas de
ensino, outros estudos são enfatizados, como a Avaliação Externa, a qual remeterá esta
pesquisa, apontando o Ideb nos documentos oficiais como indicador de qualidade da
educação das escolas públicas brasileiras, bem como o financiamento público, a
inovação tecnológica, a formação de quadros administrativos e docentes. Outros
aspectos também evidenciam a qualidade da educação e passam a examiná-la a partir da
dinâmica interna das instituições escolares e universitárias, focalizando a gestão
institucional, a autoavaliação e o currículo como elementos indissociáveis.
Por sua vez, a expansão e a democratização do ensino público assumem papéis
importantes no âmbito da educação básica, visando, pelo menos em termos oficiais, o
caráter da qualidade, permanência e conclusão da escolaridade como um direito social.
Para tal, o Estado enfatiza em seus documentos a qualidade da educação pública, com
vistas ao cumprimento de seus objetivos, dispostos por metas a serem alcançadas de
forma gradativa, no caso do Ideb.
Por essa razão, a luta pela qualidade do ensino perpassa as políticas públicas, o
financiamento e a gestão da escola. Para a realidade dessas mudanças, definiram-se
planos, programas, legislações específicas, e, fundos contábeis, com vistas ao
cumprimento dos objetivos propostos para o desenvolvimento econômico e para a
melhoria da qualidade de ensino em termos do discurso oficial (FRANÇA, 2011).
Desse modo, para se assegurar uma qualidade que contemple várias
competências, são necessários normas e mecanismos jurídicos de proteção ao direito à
educação como um serviço público, com finalidade universal e gerida com garantias
que versem pela igualdade perante a lei e, na prática, pelas condições do trabalho
docente.
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É sob esse cenário que emerge também a necessidade da avaliação das políticas
públicas, como pesquisa social. Em específico, as políticas voltadas para a educação no
Estado brasileiro ganham importância no sentido de contribuir com o estudo dos
resultados que representam.
Em termos oficiais, os resultados obtidos pelo Ideb objetivam subsidiar
propostas educacionais para financiamentos de programas que promovam o que os
documentos governamentais chamam de desenvolvimento educacional aos alunos que
apresentam baixo desempenho nas redes públicas de ensino. Nesse sentido, são de
fundamental importância estratégias voltadas para o monitoramento às redes financiadas
como forma de verificar se houve melhoria em seu desempenho, uma vez que o avanço
desejado no indicador estipulado previamente pelo órgão financiador serviria de
contrapartida para a liberação de recursos.
Para uma melhor compreensão acerca da avaliação das políticas públicas sociais
implementadas no Estado brasileiro, se faz necessária a compreensão da concepção de
Estado e de política social que alicerçam as ações e programas de intervenção
governamental. Outro ponto, também de relevante importância, é acerca do Estado
como ente que envolve um conjunto de instituições permanentes, como os órgãos
legislativos, tribunais, exército e outros que possibilitam as ações de governo e se
compõem por um conjunto de programas e projetos que contemplam as políticas
públicas.
Desse modo, podemos compreender que a avaliação das políticas públicas deve,
necessariamente, verificar conexões lógicas entre os objetivos, critérios e os modelos
analíticos de avaliação, que dão conta se realmente a política ou programa foi bemsucedido ou não (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).
Na investigação da pesquisa em desdobramento, centramos em realizar uma
avaliação de processo considerando as contribuições de Draibe (2001), Arretche (2001;
2009), Perez (1998) e outros autores sobre os resultados do Ideb nas escolas públicas do
Estado do RN, no período de 2009-2015.
Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP, inserido no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação
– PDE, proposto para aferir o que o governo considerava a qualidade do ensino no
território nacional, o Ideb representa a iniciativa de reunir em um só indicador dois
conceitos que se apresentam para mensurar oficialmente a qualidade da educação: fluxo
escolar e médias de desempenho nas avaliações.
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Com enfoque de mensuração, o Ideb agrega os resultados das avaliações em
larga escala, possibilitando os resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e, em
termos formais, permite traçar metas de qualidade educacional para os sistemas de
ensino, com base nos resultados obtidos. O indicador é calculado a partir dos dados
sobre aprovação escolar, obtidos pelo Censo Escolar anualmente, e médias de
desempenho nas avaliações do Inep, por meio do Sistema de Avaliação da Educação
Básica – Saeb, conforme estabelece a Portaria nº 931, de 21 de março de 2005, sendo
composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb e a
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc.
A Aneb é realizada por amostragem das redes de ensino e, por manter as
mesmas características, recebe o nome de Saeb quando divulgado, tendo foco nas
gestões dos sistemas educacionais em cada unidade da federação; enquanto a Anresc
tem caráter universal e recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações, justamente
por ser mais extensa e detalhada que a Aneb e ter o foco em cada unidade escolar.
Como proposta de indicador de qualidade educacional para o governo, como
veremos depois com mais detalhes, o Ideb combina informações de desempenho em
exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb), obtidos pelos estudantes ao final das
etapas de ensino fundamental e do ano final do ensino médio, associados com
informações sobre o rendimento escolar (aprovação/reprovação).
A Prova Brasil é tida como uma avaliação diagnóstica, composta por testes de
Língua Portuguesa e de Matemática, com intento de averiguar o desenvolvimento das
habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e
Matemática, aos estudantes do 5º ano dos anos iniciais e 9º anos finais do ensino
fundamental das escolas públicas brasileiras, a cada dois anos.
Os indicadores educacionais como o Ideb utilizam também resultados da Prova
Brasil como meio de aferir resultados, e são justificados por permitirem o
monitoramento dos sistemas de ensino do país e subsidiar decisões em busca de
melhores resultados e norte das ações políticas e pedagógicas. A essas observações é
oportuno trazer as contribuições de Jannuzzi (2002) acerca dos indicadores quando este
ressalta que um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de
significado social substantivo, utilizado para substituir, quantificar ou operacionalizar
um conceito social abstrato, de interesse teórico, isto é, para pesquisa acadêmica, ou
mesmo programático, possibilitando a formulação de políticas públicas.
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O interesse pela temática e aplicação dos indicadores sociais vem crescendo no
Brasil, em especial, sobreposto ao interesse por atividades relacionadas ao planejamento
governamental junto ao ciclo que envolve a formulação até a avaliação de políticas
públicas. Para Jannuzzi (2005), o interesse gerado em torno do uso dos indicadores
sociais na administração pública tem se dado em função do aperfeiçoamento do controle
social do Estado brasileiro nos últimos 20 anos.
Os indicadores sociais se constituem como um recurso metodológico, que
informam algo sobre um aspecto ou realidade social, ou até mesmo acerca das
transformações que se processam sobre estes. Contribui com as atividades de
planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de
governo, oportunizando estratégias para monitoramento das condições de vida e bemestar da população, por parte do poder público e sociedade civil e oportunizam o
aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os
determinantes dos diferentes fenômenos sociais (JANNUZZI, 2002).
Em termos de diagnóstico, a importância do indicador social voltado para a
educação serve para o norteamento de ações políticas do sistema educacional,
detectando escolas e redes de ensino cujos alunos apresentam baixo rendimento e
proficiência, bem como para monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos
dessas escolas e redes de ensino. A escolha de indicadores sociais para uso no processo
de formulação e avaliação de políticas públicas deve ser pautada pela adesão a um
conjunto de prioridades desejáveis e pela lógica estruturante da aplicação, que definirá a
tipologia mais adequada (JANNUZZI, 2011).
Nos momentos de formulação e avaliação de programas sociais, o uso dos
indicadores se constitui por um conjunto de diferentes naturezas e propriedades, de
acordo com cada situação do chamado ciclo que envolve as políticas sociais, conforme
ilustra a Figura 1, a seguir. Esses momentos perpassam desde a elaboração do
diagnóstico até o final, com a avaliação da política pública (JANNUZZI, 2005).
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Figura 1 – Momentos da política social
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Fonte: Sistematização própria da autora (2017) baseada em Januzzi (2005).

A função dos indicadores é facilitar a avaliação ou conhecer a importância do
problema e o desempenho de um programa, podendo ser utilizados nos diferentes
momentos de uma política social. Esse processo é fixado por três momentos distintos. O
primeiro, ex-ante, define o desenho da política e fixa as referências que se deseja
modificar. O segundo, in curso, monitora e avalia a execução de um programa,
possibilitando o seu replanejamento e suas reformulações. O último momento, ex-post,
avalia o alcance e o resultado das metas desejadas (BRASIL, 2010).
Para Rocha (2013), os indicadores são instrumentos utilizados para reproduzir o
grau da realidade que se deseja mensurar, identificando aspectos relacionados a uma
realidade de modo a operacionalizar a sua observação e avaliação. São considerados
importantes na obtenção de informações e poderão evitar o desperdício de tempo e dos
recursos públicos que impossibilitem visualizar e atender aos anseios sociais nos vários
estágios da elaboração e implementação das políticas públicas.
Quanto à escolha dos indicadores, utilizaremos as contribuições de Jannuzzi
(2002; 2003; 2005). Para o autor, existe uma relevante classificação na escolha do
indicador quanto à sua natureza, classificando-os como: a) Indicadores-insumo (input
indicators) são indicadores que, em geral, correspondem a uma junção de medidas que
juntas buscam alocar recursos humanos, financeiros, ou equipamentos para políticas
sociais, de modo que possam afetar alguma das dimensões da realidade social; b)
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Indicadores-produto (outcome ou output indicators), diferentemente dos indicadoresinsumo, quantificam os recursos utilizados nas variadas políticas sociais, buscando
retratar os resultados efetivos dessas políticas. São aqueles que se vinculam às
dimensões da realidade social, apontando os avanços ou retrocessos das políticas
sociais; c) Indicadores-processo ou fluxo (throughput indicators) são considerados
como intermediários e se apresentam em medidas quantitativas. O esforço operacional
em alocar recursos humanos, físicos e financeiros, também são considerados
indicadores-insumo. Esse indicador busca, também, obter melhoria efetiva de bem-estar
da população (indicadores de produto). Habitualmente, os indicadores de insumo e
processo são considerados como indicadores de esforço, assim como os indicadores de
produto são indicadores de resultados (JANNUZZI, 2005).
Jannuzzi (2005) também considera outra classificação de indicadores com
aspecto relevante, na formulação de políticas públicas, diferenciando-os com base nos
três aspectos da avaliação de políticas sociais. No primeiro estão os indicadores
voltados para avaliação da eficiência dos meios e recursos empregados; no segundo
estão aqueles voltados para avaliação da eficácia no cumprimento das metas, os quais
serão utilizados em termos gerais e flexíveis, nesta pesquisa; e, por fim, indicadores
para avaliação da efetividade social do programa.
Concebido em seu aspecto formal como indicador para mensurar a qualidade do
ensino, o Ideb estabelece metas diferenciadas para cada escola da rede pública de
ensino, e são esses resultados que subsidiarão a avaliação desta pesquisa. No total, são
instituídas notas para 46 mil escolas públicas do país e os resultados apontam quais as
escolas necessitam de mais investimentos para se cobrar melhores resultados em termos
do indicador (INEP, 2016b).
Algumas ferramentas, como sites governamentais, permitem que a população
tenha acesso aos resultados do Ideb de cada escola das regiões e estados brasileiros,
sendo considerada uma escola de bom nível aquela que obtiver uma nota igual ou
superior a seis. Medido e divulgado bienalmente, o Ideb é apresentado numa escala que
varia de zero a dez.
A meta do governo federal é que até o ano de 2022, para a educação básica no
Brasil, sejam alcançadas médias seis, mesmo resultado obtido quando se aplica a
metodologia do Ideb em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE. Essa nota foi obtida pelos países que ficaram entre os vinte mais
bem colocados do mundo.
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No Estado do RN, o Ideb vem apresentando resultados considerados
insatisfatórios pelo terceiro ano consecutivo, com notas abaixo da projeção nacional.
Nos anos iniciais das escolas públicas do RN, os dados do Inep (2016a) apresentaram
uma média (3,9) que apesar de ter apontado um índice percentual com crescimento 0,2
em relação ao ano de 2011, e superior à meta projetada para 2015 (3,6), apenas alcançou
um melhor resultado que o estado do Amapá (3,8) e Pará (3,6).
O mau desempenho também se repetiu nos anos finais do ensino fundamental da
rede pública. A nota da rede estadual de ensino potiguar, apesar de ter aumentado de 2,9
para 3,1, ainda ficou empatada em antepenúltimo no ranking nacional, com a Bahia. A
projeção nacional era 3,4. O resultado só foi superior ao das escolas de Alagoas e
Sergipe (2,7), e Pará e Paraíba, com nota 3,0. Para o ensino médio, o mau desempenho
também se repetiu. Com uma nota de 2,7, o ensino médio das escolas do RN ficou
empatado com Mato Grosso e Pará, só superou o estado de Alagoas (2,6) no ranking
nacional. A posição permaneceu a mesma do ano passado e o estado ficou 0,5 abaixo da
nota projetada para 2013, que apontava o RN com um índice de 3,2.
Esses dados demonstram a relevância deste estudo, que buscou responder ao
seguinte problema de pesquisa: o que explica os resultados do Ideb no Estado do Rio
Grande do Norte? Como hipótese geral ou um norte para guiar a pesquisa,
consideramos que o Ideb não contempla todos os elementos centrais da
aprendizagem, que resultam numa efetiva melhoria da qualidade da educação.
Nesse sentido é que procuramos outras informações que ajudassem a entender os
escores no Rio Grande do Norte. E daí a crítica ao indicador e seu conceito embutido de
qualidade se levarmos em conta, a partir da literatura, a família, o funcionamento da
escola, o perfil dos alunos, as características dos diretores e professores e outros
aspectos que serão analisados posteriormente.

1.2 PROCEDIMENTOS GERAIS
A pesquisa realizou um estudo de caso baseado nos três últimos resultados do
Ideb nos anos finais da rede pública de ensino do estado do RN, comparando as metas
projetadas e os resultados observados que, de acordo com os documentos oficiais,
conferem a qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras. A pesquisa contempla
aspectos qualitativos, utilizando a base de dados do Inep, especificamente do Ideb,
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buscando identificar informações acerca da infraestrutura das escolas, recursos
pedagógicos, condições de trabalho docente, perfil socioeconômico dos pais e
estudantes, de modo a avaliar a eficácia dos resultados do Ideb no recorte temporal dos
anos de 2011, 2013 e 2015.
O interesse pelo estudo do tema emergiu de algumas inquietações geradas a
partir da minha participação como Avaliadora Educacional Supervisora – AE do
Ministério da Educação – MEC, nos processos de adequação ou formulação dos Planos
Municipais de Educação – PME dos 167 municípios que compõem o estado do RN,
alinhando-os ao PNE 2014-2024. Dentre as suas vinte metas em vigor, o PNE 20142024 dispõe na meta 7 a melhoria da qualidade do ensino brasileiro, trazendo em sua
composição o resultado do desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática,
e os dados do fluxo escolar. Aprovado pela Lei Federal nº 13005/2014, o PNE 20142024 reúne uma série de obrigações no âmbito educacional que o Brasil deve alcançar
no seu prazo máximo de vigência, ou seja, até o ano de 2024.
A pesquisa foi desenvolvida por meio da avaliação de processo, a partir do
estudo de casos múltiplos com abordagem qualitativa. A avaliação de processo
desencadeou-se com as contribuições de Draibe (2001), a partir dos resultados do Ideb,
no Estado do RN, utilizando como critério para aferição de sucesso a eficácia dos
resultados. “No plano mais geral, a eficácia de um programa diz respeito à relação entre
características e ‘qualidades’ dos processos e sistemas de sua implementação, de um
lado, e os resultados a que chega, do outro” (DRAIBE, 2001, p. 35).
Figueiredo e Figueiredo (1986) remetem ao conceito da eficácia dois
apontamentos: 1) o da eficácia objetiva, que converge para a avaliação de metas, e 2) o
da eficácia funcional, administrativa e contábil, que concerne para a avaliação de meios.
Para esta pesquisa, buscamos trabalhar com a avaliação das metas projetadas do
Ideb para as escolas públicas do estado do RN, por meio da eficácia objetiva, critério de
sucesso utilizado, com o intuito de apresentar se as metas propostas obtiveram sucesso
e, no caso de alcance, se realmente “cumpriram com as expectativas” no que se refere
ao volume e à qualidade de produto, ou seja, se as metas atingidas são iguais, superiores
ou inferiores às metas propostas.
Quanto à natureza, Draibe (2001) classifica as avaliações diferenciando-as como
avaliação de resultados e avaliação de processo. A avaliação de resultados busca
compreender a proporção e com que qualidade os objetivos foram cumpridos. Já a de
processo objetiva, essencialmente, detectar na implementação de um programa os
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fatores que operam de forma positiva/negativa ou os facilitadores/obstáculos na
implementação de um programa.
A avaliação de processo se integra como uma das partes da metodologia usual de
avaliação, constituindo-se por decisões acerca das características ou dimensões, através
da investigação sistemática do alcance e dos beneficiados, acompanhando a dinâmica
interna. O principal objetivo desse tipo de avaliação é detectar eventuais distorções
ocasionadas na escolha dos procedimentos, identificando os entraves e gerando
informações importantes para uma reprogramação, possibilitando mudanças no seu
conteúdo durante a sua execução.
O alvo da avaliação de processos é detectar possíveis defeitos na elaboração dos
procedimentos, visualizando as barreiras na implementação do programa e produzindo
dados importantes para a sua reprogramação através do registro de eventos e de
atividades. Portanto, utilizar apropriadamente as informações obtidas durante o seu
desdobramento pode possibilitar algumas alterações, retroalimentando a política com
alterações durante a sua própria execução. “Ao contrário, portanto, dos enfoques
anteriores, essa modalidade de avaliação se realiza simultaneamente com o
desenvolvimento do programa, sendo também chamada de avaliação formativa”
(COSTA; CASTANHAR, 2003, p. 980).
Costa e Castanhar (2003) sugerem algumas técnicas que podem ser utilizadas
para que a avaliação de processo/formativa pensada por Scriven (1967) possibilite obter
informações sobre a viabilidade de determinadas atividades e instrumentos e em que
medida eles são adequados ao desenho planejado e aos beneficiários previstos. Essas
técnicas promovem uma melhoria no desenho e na especificação de um programa –
dentre elas a coleta de dados de projetos-pilotos e de beneficiários ao longo da
realização de uma determinada intervenção.
O objetivo central da pesquisa, por sua vez, é compreender os resultados do Ideb
nos anos finais do ensino fundamental, no estado do RN, no período de 2011 a 2015.
Como objetivos específicos: a) perfil das crianças e como elas inserem-se no processo
de ensino-aprendizagem; b) compreender como a organização e a estrutura das redes de
ensino têm influenciado nos resultados; c) identificar quais os componentes de
avaliação, trazidos pelo Ideb; d) perfil dos pais e a relação com os filhos e a escola e
vice-versa; e) como o tipo de gestão e o perfil dos professores têm influenciado no
processo de aprendizagem dos alunos.
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O processo metodológico desta pesquisa é constituído por: pesquisa
bibliográfica ligada ao tema estudado; pesquisa documental, com base nos documentos
oficiais produzidos e resultados do Ideb; coleta de dados secundários, nos órgãos
governamentais e nas escolas dos municípios relevantes dentro do universo desta
pesquisa por apresentarem maior e menor resultado do Ideb, com a finalidade de coletar
dados que complementem as informações qualitativas decorrentes da realização das
entrevistas com gestores, professores, pais e alunos sobre os resultados do Ideb.
A pesquisa documental foi realizada nos órgãos governamentais, responsáveis
pelos resultados do Ideb. Em âmbito nacional, por meio dos documentos (leis, decretos,
emendas) que regulamentam e dão respaldo legal às ações propostas, e no âmbito
estadual, com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEEC/RN, e a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime/RN; em nível municipal,
através das Diretorias Regionais de Educação Cultura e Esportes – Direds, secretarias
municipais de educação e escolas vinculadas.
Todos esses dados foram analisados com base nos indicadores sintetizados por
Jannuzzi (2005) para avaliação da eficácia do cumprimento das metas que respaldam e
permitem avaliar a eficácia objetiva (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986) do Ideb nos
municípios do estado do RN. Os indicadores nortearam a construção dos roteiros de
entrevistas aplicados com gestores, professores, pais e alunos, bem como forneceram o
direcionamento para a coleta de dados secundários.
Os indicadores foram definidos e articulados com os objetivos da pesquisa e os
resultados do Ideb e sua relação com as perspectivas adotadas como norte geral nesta
pesquisa, que apontaram que vários elementos condicionaram os baixos resultados
desse Indicador.
A pesquisa de campo constituiu-se na visita in loco aos municípios pesquisados,
momento no qual realizamos a coleta de dados, através de entrevistas semiestruturadas
com gestores, professores, e grupos focais com pais e alunos. Também entrevistamos a
subcoordenação de avaliação educacional estadual da SEEC. Para efeito da pesquisa,
seguimos as etapas: seleção dos municípios considerando os seguintes critérios: a) um
município com maior índice do Ideb e um de menor Ideb; b) a média aritmética dos três
últimos resultados; c) os resultados no geral da rede pública de ensino do município nos
anos finais do ensino fundamental. A segunda etapa consistiu na seleção das instituições
de ensino a partir do seguinte critério: a) o universo de escolas de cada município que
tivessem participado das três últimas avaliações do Ideb (ininterruptamente); b) escolas
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que apresentaram evolução, estagnação e redução do índice. Os municípios que
participaram foram Santana dos Matos e São José do Campestre.
O método utilizado nesta pesquisa foi algo próximo a um estudo de casos
múltiplos no sentido de contemplar dois municípios, embora sem um estudo mais
detalhado. Em outras palavras, utilizamos as contribuições metodológicas de Yin (2010,
p. 42), que considera que “Os estudos de caso podem cobrir casos múltiplos e, então,
tirar um conjunto único de conclusões de “cross-case1”. Ainda para Yin (2010, p. 39),
“os estudos de caso são investigações empíricas que investigam um fenômeno
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando
os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”.
Ao contrário do que muitos pesquisadores apontam, o método de Estudo de Caso
não é apenas uma forma de pesquisa qualitativa, apesar de ser reconhecido entre suas
variadas opções, ele vai além, misturando evidências quantitativas e qualitativas (YIN,
2010).
O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que estuda os fenômenos dentro
de seu contexto real, com pouco controle do pesquisador sobre eventos e manifestações
do fenômeno (MARTINS, 2008). Busca reunir o maior número possível de
informações, por meio de diferentes técnicas de coleta de dados, na tentativa de
apreender os elementos impostos de uma situação, possibilitando a inserção em uma
realidade social, não conseguida plenamente por um levantamento amostral e avaliação
exclusivamente quantitativa.
A proposição desses procedimentos possibilitou a realização de uma avaliação
da eficácia objetiva do Ideb no Estado do RN, tomando como campo de pesquisa as
escolas da rede pública de ensino nos anos finais do ensino fundamental, através dos
resultados divulgados nacionalmente pelo Ideb, com os resultados de rendimento da
Prova Brasil e fluxo escolar dos alunos.
Na abordagem no estudo de casos múltiplos, o confronto e o cruzamento dos
dados na análise da pesquisa, os casos a serem estudados não obedecem a uma escolha e
critérios de seleção de amostra estatística, mas a escolha destes é, basicamente, norteada
por critérios selecionados e pelo seu significado, diferentemente de outros tipos de
pesquisa (YIN, 2010, p. 42).

1

Cruzamento de casos.
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O estudo buscou, também, as mediações e as contradições entre as diretrizes das
políticas educacionais que buscam mensurar a qualidade da educação e suas
implicações nos sistemas de ensino. E, para sistematização deste trabalho, analisamos e
confrontamos os resultados obtidos na revisão da literatura, na análise documental, nas
entrevistas e grupos focais.
Todos esses procedimentos, associados ao método, permitiram investigar/avaliar
o processo de implementação do Ideb no estado do RN, bem como realizar uma análise
crítica investigativa em relação a esse indicador de qualidade da educação básica
adotado no discurso governamental, no recorte temporal (2011-2015).
A tese está constituída de um capítulo introdutório, no qual serão apontados os
aspectos pertinentes à pesquisa (problema, hipótese, justificativa, objetivos e
metodologia). Apresentaremos depois uma fundamentação teórica e metodológica da
pesquisa, com ênfase em discussões gerais acerca do Estado e a avaliação das Políticas
Públicas, enquanto pesquisa social. Relataremos, também, um esboço geral com toda a
trajetória da pesquisa, delimitando o objeto de estudo, neste específico, o Ideb no estado
do RN, incluindo a estrutura da tese. Além da Introdução, a tese também disporá de
mais quatro capítulos e suas considerações finais.
No segundo capítulo, intitulado O Estado e as políticas públicas, realizaremos
uma discussão abordando as principais observações sobre o espaço público e as
políticas públicas. Em seguida, apresentaremos a política pública educacional como
política social de regulação e controle social. Também discutiremos as especificidades
da educação básica e o Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024, enfatizando seus
desafios e perspectivas para a qualidade da educação básica. No último item, nos
deteremos à política educacional e à qualidade da educação.
No terceiro capítulo, Avaliação de políticas públicas e avaliação de política
educacional, enfatizaremos uma síntese histórica e os tipos de avaliação. Serão
apresentadas as discussões acerca da avaliação de políticas públicas educacionais,
abordando os aspectos teóricos e metodológicos. Faremos uma remissão à avaliação
predominantemente em educação, bem como os testes, as diretrizes internacionais e a
qualidade da educação, com foco no sistema de avaliação da educação básica no Brasil.
No quarto capítulo, abordaremos a Avaliação da educação e o Ideb como
indicador, discutindo os indicadores e a questão da qualidade na educação básica.
Veremos os indicadores e as concepções de qualidade da educação pública no Brasil e,
em seguida, o Ideb e a avaliação da educação.
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Privilegiaremos no quinto capítulo a avaliação do Ideb no RN, situando a
discussão num plano mais geral, traçando o perfil do Ideb no Rio Grande do Norte, a
experiência das escolas de referência no estado de acordo com os últimos três resultados
do Ideb. Em seguida, traremos ao debate o Ideb nas escolas públicas do RN, as
concepções e questões dos sujeitos envolvidos. Na sequência, aprofundamos o debate e
a análise dos sujeitos envolvidos na pesquisa, quais sejam, a subcoordenação de
avaliação estadual, as gestões escolares, os professores, os pais/responsáveis, e os
alunos.
Nas considerações finais, realizaremos uma síntese de todos os resultados
obtidos, na análise dos resultados da pesquisa, a partir da literatura da avaliação de
políticas públicas, da qualidade da educação, das informações coletadas, do modelo
teórico do Ideb e em estudos já desenvolvidos sobre a temática, no sentido de contribuir
para novas pesquisas, assim como pensar novas perspectivas e replanejamento a partir
de questões e fatores observados e apresentados nesta pesquisa.
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2 O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

As últimas décadas do século XX impulsionaram o ressurgimento do campo de
conhecimento das políticas públicas, bem como todo debate gerado, em especial, a
partir da década de 1990, período no qual o ideário neoliberal passa a exercer grande
influência no Estado brasileiro. Desse modo, a ênfase sobre o estudo das políticas
públicas tem se destacado com estudiosos como Figueiredo e Figueiredo (1986); Draibe
(2001); Peters (1986); Arretche (2009); Meksenas (2002); Souza (2009); Dye (2005);
Meny e Thoening (1992), dentre outros. Sob a égide dessa discussão, faremos a
remissão a essa temática neste capítulo.

2.1 OBSERVAÇÕES SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Os momentos que envolvem o processo de formulação e implementação das
políticas públicas revestem-se, sobretudo, em seus resultados, nas mais diversas formas
de exercício do poder político, materializando-se, na maioria das vezes, numa relação
social que envolve interesses divergentes, e até mesmo, contraditórios. Essas relações de
força (POULANTZAS, 2000) emergem com a necessidade das mediações sociais e
institucionais, na obtenção de um mínimo de consenso, para que, ao serem legitimadas,
alcancem os seus objetivos propostos. A esse ponto, cabe destacar:

Colocando-se as políticas públicas como parte intrínseca da luta de
classes que move a sociedade capitalista, isto equivale a dizer também
que dependendo da correlação de forças entre as classes sociais e do
grau de organização da classe trabalhadora, ter-se-á mais ou menos
políticas públicas favoráveis às suas reivindicações. Daí que as
políticas públicas atuais não são as mesmas, por exemplo, do período
pós-2ª guerra, considerando as relações estabelecidas entre o Estado
capitalista e a sociedade civil, assim como, o grau de intervenção
desse Estado nas questões sociais, a partir da formulação e
implementação das políticas e programas sociais como
potencializadores ou não de melhorias na estrutura social
(DIÓGENES; PRADO, 2012).

Como afirma Rodrigues (2010), as políticas públicas se processam como
resultado dos diversos interesses, necessidades e demandas da sociedade. Nessa
perspectiva, o caráter público das políticas, segundo seu texto, está relacionado à
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produção de bens públicos e ao fato de serem mandatórias e impositivas. Isso porque é
o Estado que exercita a autoridade necessária para fazer valer as políticas formuladas e
implementadas para uma determinada coletividade.
Alguns autores remetem, em suas conceituações, as políticas públicas a uma
relação direta com o Estado. Para Souza (2006), as políticas públicas na sua essência
estão ligadas fortemente ao Estado pelo fato deste ser responsável direto pela
determinação de como os recursos deverão ser utilizados para o benefício dos cidadãos.
Peters (1986) define política pública como a soma das atividades dos governos, que
agem diretamente ou por meio de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.
Meksenas (2002), com influência da visão marxista, assegura que a política pública não
se traduz como um mecanismo utilizado pelo Estado para promover a ascensão social, e
sim como um instrumento pelo qual o capital apodera-se para se manter no poder. O’
Donnel (1989) considera as políticas públicas como um conjunto de ações e omissões
que, ao retratar uma determinada modalidade de intervenção do Estado, desperta
atenção e interesse em relação a um problema ou até mesmo uma mobilização dos
diferentes atores da sociedade civil. Dye (2005), ao conceituar política pública, reduz a
definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. Meny
e Thoening (1992) ressaltam as políticas públicas como resultantes da atividade de uma
autoridade investida de poder público e de legitimidade governamental.
Todavia, é em Draibe (2001) que encontramos uma visão mais condensada, pois
para ela, as políticas públicas estão relacionadas às ações que desenvolvem intervenções
de caráter público na realidade social, e, sobretudo, não se restringem ao aparato estatal
ou às instâncias governamentais, envolvendo, também, organizações privadas e não
governamentais.
O debate em torno das políticas públicas e suas várias conceituações vem
tomando grandes proporções em vários campos do conhecimento, assim como nas
instituições, regras e modelos que estabelecem os processos de formulação,
implementação e avaliação. Souza (2006, p. 20-21) destaca:
[...] Vários fatores contribuíram para a maior visibilidade desta área. O
primeiro foi a adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a
dominar a agenda da maioria dos países, em especial os em
desenvolvimento [...] O segundo fator é que novas visões sobre o
papel dos governos substituíram as políticas keynesianas do pósguerra por políticas restritivas de gastos [...] O terceiro fator, mais
diretamente relacionado aos países em desenvolvimento e de
democracia recente ou recém-democratizados, é que, na maioria
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desses países, em especial os da América Latina, ainda não se
conseguiu formar coalizões políticas capazes de equacionar
minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes
de impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a
inclusão social de grande parte de sua população.

Desse modo, a política pública não é constituída por ato reflexo, tampouco numa
condição de resposta isolada, mas como um conjunto de ações de um dado momento e
determinado contexto histórico, possibilitando a compreensão e o posicionamento do
Estado frente a questões sob as quais situam-se diferentes setores significativos da
sociedade, dentre eles a educação. Na acepção de Castro, Alves e Barbalho (2009, p.
86),
As políticas públicas são materializadas em programas, projetos,
planos e ações e são articuladas com a proposta de serem
acompanhadas e avaliadas pela sociedade, visando à melhoria dos
processos de organização e gestão dos sistemas e das instituições
educativas. Implicam, também, processos de avaliação, capazes de
assegurar a construção da qualidade social inerente ao processo
educativo, de modo a favorecer o desenvolvimento e a apreensão de
saberes científicos, artísticos, tecnológicos, sociais e históricos,
compreendendo as necessidades do mundo do trabalho, os elementos
materiais e a subjetividade humana.

Para Souza (2006), os conflitos resultantes das influências sobre a elaboração e
implementação das políticas públicas estão imbricados desde o seu desenho e nas regras
que norteiam as suas deliberações, além do que, muitos fatores externos e internos estão
postos como desafio.
Portanto, numa sociedade democrática, no caso do Brasil, cabe principalmente
ao Estado propor ações que correspondam aos principais problemas e anseios da
sociedade, por meio das políticas públicas, contemplando diretrizes e princípios
norteadores de suas ações, regras e procedimentos nas relações entre o poder público e a
sociedade, muito embora nem sempre isso ocorra. Souza (2006, p. 25) nos traz outras
explicações acerca do papel da política pública em dirimir problemas, dentre elas,
evidenciam que
[...] Críticos dessas definições, que superestimam aspectos racionais e
procedimentais das políticas públicas, argumentam que elas ignoram a
essência da política pública, isto é, o embate em torno de ideias e
interesses. Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco
no papel dos governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto
conflituoso e os limites que cercam as decisões dos governos. Deixam
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também de fora possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre
os governos e outras instituições e grupos sociais.

Rodrigues (2010) nos diz que o Estado é composto por diversas instituições
públicas que estabelecem relações complexas com o ambiente social. Muitas vezes,
essas instituições possuem interesses divergentes. Desse modo, as políticas que serão
implementadas dependerão da supremacia que cada instituição exerce como meio de
coerção em um dado território.
Sobre esse ponto, diversas frentes são as forças sociais que integram o Estado, e
estas representam agentes com posições muitas vezes antagônicas. Contudo, é preciso
se ter claro que as decisões e deliberações acabam por privilegiar determinados setores
ou grupos sociais, que nem sempre estão voltados para a maioria da população por um
jogo de interesses políticos.
Destarte, ao se pensar em uma política pública, inerentemente, estaremos
relacionando-a ao aspecto intervencional do Estado, envolvendo diferentes atores, tanto
do âmbito governamental como não governamental, seja através da demanda, ou até
mesmo do controle democrático. Ao serem elaboradas, são definidas por um conjunto
de ações planejadas, regulamentadas e implementadas a serem desenvolvidas para um
coletivo, em escala federal, estadual, distrital e municipal. Além do mais, sua
formulação e a própria maneira de tentar auferir os resultados, como é o caso do Ideb, já
deixam entrever as concepções embutidas.
Para serem consideradas públicas, é preciso observar-se para quem as políticas
públicas foram destinadas, seus resultados ou benefícios, transparência e participação,
cabendo-se realçar que nem sempre políticas “governamentais” são “públicas”
(SOUZA, 2009). Ainda corroborando com o pensamento do autor, “É necessário
lembrar, entretanto, que a ação e a atividade pública podem não se reduzir ao Estado e
também que outras iniciativas, direta ou indiretamente, rebatem sobre as políticas
públicas” (2009, p. 14).
A presença cada vez mais ativa da sociedade civil, em aspectos de interesse
geral, torna a publicização2 uma exigência cada vez mais acentuada da conjuntura atual.
As políticas públicas que tratam de recursos públicos e de outros elementos centrais
constituem-se por três elementos: transparência, acessibilidade e participação (SOUZA,
2009).

2

Ação ou efeito de tornar público, de dar publicidade, publicizar.
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Não obstante, Souza (2009) atenta para o cuidado que se deve ter ao atribuir o
caráter “público” como algo sui generis às políticas criadas pelo Estado, isso porque o
Estado não teria autonomia total, sendo em grande parte subordinado por interesses
privados e de classes dominantes, fato que exerce grande influência na elaboração
dessas políticas. A esse ponto, cabe, também, mencionar a concepção marxista de que o
Estado é “a condensação material de uma relação de forças entre classes e frações de
classes” (POULANTZAS, 2000, p. 30).
Como políticas estatais, as políticas públicas são implementadas por um plano
de governo e materializam-se pelos programas e projetos, em ações voltadas para
setores específicos da sociedade, com as políticas setoriais. Nessa perspectiva, as
políticas são direcionadas e consideradas ações, tipicamente do Estado, muito embora
não se reduzam a ele. Para Hofling (2001, p. 30-31),
Especialmente quando se focalizam as políticas sociais (usualmente
entendidas como as de educação, saúde, previdência, habitação,
saneamento etc.) os fatores envolvidos para aferição de seu “sucesso”
ou “fracasso” são complexos, variados, e exigem grande esforço de
análise.

As políticas sociais no Brasil vêm reverberando-se por desequilíbrios que
historicamente têm sido marcados por contextos de muitas contradições e
desigualdades, tanto no acesso quanto em sua extensão. Nesse caso, ao se elaborar uma
política pública, algumas questões devem ser vinculadas, do tipo: o quê, para que e para
quem esta será voltada, ou, até mesmo, a que ela se propõe.
Em suma, ao considerar o Estado e sua relação com as políticas públicas, a
ênfase recai num campo de tensão, cujos interesses sociais são postos em posições na
maioria das vezes antagônicas. Todavia, focalizar políticas no setor educacional,
sobretudo, também envolverá a latência permeada por esses conflitos, lutas de classes e
grupos sociais, como já destacado em linhas pretéritas por Poulantzas (2000), com a
“condensação material de forças”.
O desafio consiste em pensar as políticas públicas educacionais, sobrelevando-as
a condições conjecturais da atual sociedade brasileira e das reais necessidades advindas
dos debates públicos e anseios sociais. Para tanto, na próxima seção faremos algumas
observações sobre as políticas educacionais como forma de regulação e controle social e
participação social.
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2.2 POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL COMO POLÍTICA SOCIAL DE
REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

As mudanças empreendidas no Brasil no final do século XX e início do século
XXI, oriundas da reestruturação capitalista e pelas chamadas reformas do Estado
brasileiro, impulsionaram o redimensionamento do papel do Estado quanto ao
financiamento das políticas públicas, especialmente para a educação, saúde e
previdência social. Em toda América Latina, o processo de reestruturação capitalista
seguiu direcionando reformas para o campo da educação sob a égide dos princípios da
ideologia neoliberal.
Nessa perspectiva, podemos destacar que a reforma do Estado e a reestruturação
capitalista, representados pelo processo de globalização e de informatização, não
ressignificaram apenas o papel do Estado no restante da sociedade e na economia, mas
seguiram para além desses imperativos, porque redimensionaram em parte as próprias
relações sociais, implicando mudanças tanto no campo socioeconômico e político
quanto na cultura e educação. Cabral Neto e Rodriguez (2007, p. 14) destacam a esse
respeito que
A educação, nesse contexto de mudanças, destaca-se como um setor
importante, devendo, por isso ser uma dimensão considerada nas
políticas e nos programas de ajuste e de estabilização demandados
pelo processo de reestruturação do Estado, na antiga perspectiva
(agora atualizada) de que o desenvolvimento econômico propiciado
pelo desenvolvimento técnico-científico garantirá, de forma isolada, o
desenvolvimento social.

É nesse novo contexto econômico e político que se modifica, também, o papel
do Estado e, conseguinte, da educação. Isso porque a última década do século XX, em
especial, foi marcada pelas políticas educacionais, alicerçadas em prol da
universalização do ensino fundamental, em virtude da centralidade na Educação Básica,
como princípio das orientações dos organismos internacionais. Esse contexto sóciohistórico da educação foi marcado pelas transformações decorrentes das relações do
mundo do trabalho e na redefinição do papel do aparelho de Estado. Essa proposta de
reforma, de acordo com Cabral Neto e Rodriguez (2007, p. 14), foi impulsionada

38
[...] no decorrer da década de 1990, na América Latina e no Caribe
(em decorrência do financiamento e assessoria internacional, em
especial do Banco Mundial), incluía, entre as suas principais
recomendações, a descentralização, a autonomia escolar, a
participação, a co-gestão comunitária e a consulta social.

A educação brasileira, por sua vez, vinculou-se a uma série de iniciativas de
planejamento que se constituíram como norte para as políticas educacionais como forma
de atender às demandas emanadas para o setor educacional, seguindo o curso das
mudanças propostas pelas chamadas reformas do Estado para toda América Latina.
Circunscritas na agenda governamental, essas demandas seguem como norte “A lógica
de construir orientações regionais materializa-se na formulação de políticas com
objetivos e estratégias comuns para todo o continente latino-americano” (CABRAL
NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 14-15). Os autores destacam dentre os pontos principais

As reformas educativas desenhadas a partir desse movimento tiveram
por base alguns elementos centrais, dentre os quais se destacam: os
intensos processos de descentralização; a criação de sistemas
nacionais de avaliação de desempenho e de valorização docente; as
reformas curriculares; as novas formas de gestão dos sistemas de
ensino (2007, p. 15).

Desse modo, as políticas educacionais implementadas no Estado brasileiro na
década de 1990 pautaram sua centralidade na hegemonia do ideário neoliberal sobre o
conjunto da sociedade, demonstrando, como reflexo, o forte avanço do capital sobre a
organização dos trabalhadores. Dessa forma, os elaboradores das políticas, ao
conduzirem as decisões que definirão sua formulação, ancoram-se “[...] em algum tipo
de definição social da realidade, peculiar a determinados grupos que atuam no setor
concernente” (AZEVEDO, 2004, p. 65).
Para Azevedo (2004), ao se abordar a política educacional como política social,
não se pode dispensar a sua dissolução no espaço teórico-analítico do escopo das
políticas públicas, uma vez que esse espaço toma corpo nas mais variadas vertentes
analíticas. Agregado a esse pensamento,
Não obstante, a singularidade da política educacional, alinhada às
especificidades que lhe são inerentes e que decorrem do espaço social
em que é engendrada, colocam para o analista determinados desafios
cuja compreensão e respostas só em parte podem ser encontradas à luz
das indicações contidas naquelas abordagens (2004, p. 57).
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A subserviência do governo brasileiro à economia mundial repercutiu de
maneira incisiva na educação, por medidas intervencionistas de organismos
multilaterais internacionais, como o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco
Mundial – BM, imbuídos do discurso da modernização dos padrões gerenciais e da
otimização de recursos pela via do discurso da descentralização administrativa,
pedagógica e financeira. A descentralização, como um dos principais eixos da reforma
do Estado, segue a lógica política de redução da ação do Estado na elaboração e
implementação das políticas públicas sociais, ao passo em que aumenta seu poder e
fragmenta as forças sindicais, reduzem-se os gastos com a educação sob uma lógica
econômica (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 15). A proeminência recai com o
pensamento dos autores, sobre o discurso em que as reformas

[...] não adotam uma perspectiva educativa que propicie a
flexibilidade e adequação às condições locais, a relevância e a
pertinência dos currículos, a autonomia das instituições e das equipes
escolares, como seria o desejável (CABRAL NETO; RODRIGUEZ,
2007, p. 15).

E acrescentam que
[...] Paradoxalmente, junto com a descentralização reforça-se uma
centralização por meio de três ações fundamentais: a fixação de
objetivos e prioridades regionais; a avaliação dos resultados; e a
compensação das diferenças resultantes do processo de
descentralização. Quer dizer, por um lado, cria-se uma aparente e
relativa autonomia; por outro, adotam-se fortes mecanismos de
controle. Como podemos observar, a descentralização teve como foco
aspectos administrativos e financeiros e não curriculares e
pedagógicos (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 15).

Essa notoriedade evidencia-se nas propostas de reformas para o continente, as
quais “[...] foram formuladas em uma série de documentos resultantes da ação de
governos da região em parceria com agências multilaterais de desenvolvimento”
(CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 15). Essas agências exerceram fortes
influências ligadas à ideologia neoliberal na agenda governamental brasileira,
principalmente na década de 1990, cuja pauta consubstanciou relações consideradas
profícuas entre educação e produtividade como estratégia para alcançar o objetivo
social, político e econômico prescrito.
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Em contrapartida, a crise do capitalismo a nível mundial e do pensamento
neoliberal revela, cada vez mais, as contradições e fatores de congruência limitante da
estrutura dominante. Isso fica evidente em Azevedo (2004, p. 7-8) ao considerar que

A dinâmica que se pode apreender nesse campo do conhecimento é
resultante, seguramente, dos graves problemas que continuam a cercar
a educação como prática social e, portanto, da inadequação das
políticas educativas que estão sendo postas em ação para equacionálos. É suficiente lembrar que ingressamos no terceiro milênio com
novas demandas de formação e de conhecimento requeridas pelas
mudanças sociais em curso, sem sequer termos assegurado o direito a
escolarização fundamental de qualidade para a maioria da população,
o que exemplifica tanto a permanência como agravamento dos níveis
da desigualdade social historicamente imperantes entre nós.

A ideologia neoliberal, em seu discurso, aponta a educação como prioridade,
apresentando-a como alternativa de “ascensão social” e de “democratização das
oportunidades”. Por outro lado, a escola continua sendo um espaço com grande
potencial de reflexão crítica da realidade, com incidência sobre a cultura das pessoas.
Esse debate é relevado a partir da centralidade sobre “o destino e o perfil” que as
políticas públicas, em particular, as voltadas para os setores sociais, teriam que assumir
(AZEVEDO, 2004).
Draibe (1988) enfatiza que as políticas sociais constituem-se como elemento
estrutural das economias de mercado, exercendo diferentes níveis de regulação, a
depender dos estágios de desenvolvimento de cada sociedade, caracterizando os meios
de articulação entre o Estado e, diríamos, com o restante da sociedade. O modo que se
articulam os diferentes grupos de interesse e classes sociais também é realçado por
Azevedo (2004, p. 61) ao destacar que a organização e articulação desses grupos
exercerão influência nos diversos setores da sociedade. Com efeito, em relação à
política setorial,

[...] pode-se afirmar que é um setor ou uma política pública para um
setor, constitui-se a partir de uma questão que se torna socialmente
problematizada. A partir de um problema que passa a ser discutido
amplamente pela sociedade, exigindo a atuação do Estado.

Azevedo (2004) nos chama atenção para que, ao abordar a educação no plano
das políticas sociais, necessário se faz incorporá-la a um espaço de maior amplitude,
cujo contexto “teórico-analítico” inerente às políticas públicas, ao materializarem-se,
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representam a intervenção do Estado, ou o “Estado em ação”. Para a autora, é
importante considerar que “[...] Em um plano mais concreto, o conceito de políticas
públicas implica considerar os recursos de poder que operam na sua definição e que têm
nas instituições do Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal
referente” (2004, p. 5). E acrescenta:

Outra importante dimensão que se deve considerar nas análises é que
as políticas públicas são definidas, implementadas, reformuladas ou
desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado em que
têm lugar e que por isso guardam estreita relação com as
representações sociais que cada sociedade desenvolve sobre si própria.
Neste sentido, são construções informadas pelos valores, símbolos,
normas, enfim, pelas representações sociais que integram o universo
cultural e simbólico de uma determinada realidade (2004, p. 5-6).

Em meio à conjuntura de reconfiguração do Estado brasileiro, a educação básica
e as políticas setoriais ganharam destaque por ocasião das duas grandes conferências
internacionais da educação: a primeira foi a Conferência Mundial de Educação para
Todos, em Jomtiem na Tailândia, que enfatizou, como elemento central de debate nas
políticas educacionais de diversos países, a importância de se abordar a temática
relacionada à qualidade na educação; a segunda conferência aconteceu na Nova Delhi,
na Índia, desencadeando um intenso debate entre os pesquisadores e gestores políticos
acerca das dimensões definidoras de uma educação de qualidade.
Por ocasião, essas mudanças com desdobramento pelas ditas reformas do Estado
brasileiro, nesse específico para a educação, impulsionaram para a reconfiguração da
Educação Básica Brasileira. A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB nº 9.394/96 configurou-se como uma dessas orientações, dispondo um “novo
disciplinamento” de propostas para gestão da educação, financiamento, programas de
avaliação educacional, de políticas de formação de professores, dentre outras medidas,
uma série de alterações legais, objetivando formalmente a melhoria da qualidade da
educação.
Com esse propósito, o discurso oficial pauta-se na qualidade da educação,
medido por indicadores quantitativos. A esse respeito,
A primeira questão a esclarecer é o conceito de “meta de qualidade”.
Há diversos entendimentos possíveis, referentes a meios e fins da
Educação. Alguns defenderão que, nesse conceito, devem ser
entendidas todas as metas de processo que contribuem para uma
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educação de qualidade. Entre elas, por exemplo, o perfil de
qualificação dos profissionais do magistério, as políticas para sua
valorização, a disponibilidade e a variedade de insumos materiais, a
infraestrutura escolar, o tipo de gestão etc. Não há dúvida de que todos
esses fatores são relevantes para obtenção de uma Educação escolar
desejável. É, com certeza, uma forma respeitável de abordar a questão.
No entanto, parece parcial, repetindo aquilo que tradicionalmente se
vem fazendo na história educacional brasileira. Esta tem sido a lógica
adotada, por anos para formulação e análise das políticas
educacionais, seus planos e programas (MARTINS, 2013, p. 507).

Contudo, Martins (2013) ressalta a importância de adotar uma referência do que
os documentos oficiais conceituam como qualidade da educação, de forma mais ampla,
na qual não se desconsidere os fatores que são indispensáveis para a obtenção dos
resultados esperados. Não ignorando, sobretudo, que a educação escolar tem múltiplos
objetivos formativos, muitos nem sequer mensuráveis, quantitativamente, e não apenas
aqueles voltados para o conhecimento. E ainda ressalta:

[...] é preciso reafirmar que uma boa Educação escolar dá
efetivamente, como condição de cidadania, acesso ao saber
historicamente acumulado, de modo democrático e igualitário a todos
os estudantes, cada qual de acordo com a etapa de estudos em que se
encontra. Desse modo, parece imprescindível que o planejamento
educacional apresente ênfase particular no estabelecimento de metas
de qualidade assim entendidas (MARTINS, 2013, p. 508).

Desse modo, as ações do Estado, ao serem materializadas pelas políticas
públicas, deverão tomar como norte as orientações dispostas nos documentos oficiais,
sobretudo, os elementos que sobrelevem a efetiva qualidade da educação pública
brasileira, uma vez que o poder econômico, cada vez mais concentrado, acaba
preponderando no sistema político e nas ações do Estado. Para reforçar essa ideia, nos
apoiamos em Castro, Alves e Barbalho (2009, p. 86):
Em qualquer circunstância, ao se pensar em políticas públicas, há de
se considerar como necessária a participação política da sociedade
civil. Esta deve ter sempre presente que as políticas não são neutras,
uma vez que seus ideais pautam-se por interesses que ao longo da
história, vinculam-se a outros, nomeadamente aos de caráter
econômico.
/

É nesse cenário capitalista de desigualdade que o Estado opera e encaminha suas
políticas e ações. A organização das relações ideológicas, por sua vez, dimensiona o
papel específico do Estado e da própria ideologia dominante, invade os aparelhos de
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Estado e elabora, apregoa e reproduz a mesma ideologia, com a visão predominante de
que as políticas públicas estão, igualitariamente, ligadas ao Estado e suas variações.
Para Hofling (2001), as ações empreendidas pelo Estado não se programam
automaticamente, elas demandam movimentos e contraposições. Ao ampliar seu espaço,
o Estado, as políticas públicas fazem parte dessa ampliação, e a autonomia relativa do
Estado possibilitam o mínimo de raio de ação ao ter um espaço a ser levado em conta e,
portanto, o mínimo de formulação e implementação de políticas públicas.
Dessa maneira, é um equívoco situar o Estado como um simples apêndice das
classes dominantes, isso porque há espaço para as políticas públicas não imediatas e
mecanicamente capitalistas e políticas sociais implementadas pelo Estado capitalista,
em específico para as educacionais, por dizer respeito a grupos distintos, sofrem a
influência de interesses diferentes expressos nas relações sociais de poder (HOFLING,
2001).
É bem sabido que as ações do Estado tanto podem ir de encontro ao combate à
miséria quanto à promoção da justiça social. Todavia, Abranches (1998) retrata esses
dois vieses como objetivos discrepantes. Isso porque as tensões sociais são refletidas na
ação governamental por um quadro gerado em torno de conflitos que impossibilitam a
neutralidade de governos.
Nesse particular, a educação insere-se como uma política pública social de
responsabilidade principalmente do Estado, com vista à manutenção e reprodução das
relações sociais de determinada formação social. A esse respeito, podemos destacar o
Estado como regulador a serviço da manutenção das relações capitalistas,
especialmente, quando estas se dão por meio das relações entre os proprietários de
capital e proprietários da força de trabalho.
Hofling (2001), enfaticamente, destaca a assimetria nas relações entre os
proprietários de capital versus proprietários da força do trabalho, relacionando a atuação
do Estado a partir da ação reguladora, a serviço da manutenção das relações capitalistas
em seu conjunto. Todavia, essa força reguladora da política social é compreendida por
Lenhardt e Offe (1984, p. 15) “[...] como política social e é a maneira pela qual o estado
procura resolver o problema da mudança duradoura de trabalho assalariado”.
Basicamente, o Estado capitalista moderno seria o responsável por manter o
controle de parcelas da população não inseridas no processo produtivo, qualificando-as
para o mercado de trabalho, e também exerceria o controle, por meio das políticas e
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programas, em parcela da população não inserida nesse contexto de produção
(HOFLING, 2001). A autora acrescenta que

Em um Estado de inspiração neoliberal as ações e estratégias sociais
governamentais incidem essencialmente em políticas compensatórias,
em programas focalizados, voltados àqueles que, em função de sua
“capacidade e escolhas individuais”, não usufruem do progresso
social. Tais ações não têm o poder – e frequentemente, não se
propõem a – de alterar as relações estabelecidas na sociedade
(HOFLING, 2001, p. 39).

Desse modo, definir a regulação do Estado e sua relação com as políticas
públicas é imprescindível para uma melhor compreensão analítica acerca desse campo
conceitual. Com ênfase nos estudos realizados por Barroso (2005), a “regulação” no
sentido do ato de regular refere-se à maneira como se ajusta uma determinada ação a
determinadas finalidades, reveladas na forma de regras e normas definidas.
Barroso (2005) define a regulação como o conjunto de mecanismos que
asseguram o desenvolvimento de um determinado sistema, mediante um processo
complexo de reprodução e transformação. Com base nesse mesmo entendimento,
Barroso (2003) compreende que a regulação exige que a transformação de um sistema
seja a condição indispensável para a manutenção de sua existência e coerência. Essa
regulação, podemos ressaltar, supõe, também, um conjunto de procedimentos e dentre
eles, no caso da educação no Brasil, a aplicação do Ideb na educação.
Ainda sob as discussões de Barroso (2005), a regulação evidencia-se como
forma de coordenar dos sistemas educativos, compreendendo-se, como um processo
constitutivo de qualquer sistema, buscando assegurar o equilíbrio, a coerência, e a
transformação desse sistema. Em um sistema social complexo, a exemplo do sistema
educativo, existe uma diversidade de fontes, de finalidades e modalidades de regulação,
tendo em vista a diversidade de atores envolvidos, das suas posições, dos seus interesses
e estratégias.
Como consequência da nova forma de organização do Estado, emerge a
necessidade de implementação de um modelo de gestão dos sistemas educacionais,
pautado na regulação da ação educativa. Sob a ótica de Barroso (2006) e a regulação
nacional, constituída também como um importante nível de monitoramento da política,
a regulação pode ser compreendida pelo modo no qual os agentes públicos (o Estado e
sua administração) “exercem a coordenação, o controle e a influência sobre o sistema
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educativo, orientando, através de normas, injunções e constrangimentos o contexto da
ação dos diferentes atores sociais e seus resultados” (2006, p. 50).
Para Offe (1984), o Estado atua como regulador das relações sociais a serviço
da manutenção das relações capitalistas em seu conjunto, e não especificamente a
serviço dos interesses do capital. Em momentos de assimetria nas relações entre os
proprietários de capital e proprietários da força de trabalho, o Estado atua como
regulador a serviço da manutenção das relações capitalistas (HOFLING, 2001).
Essa função reguladora do Estado se dá através da política social. Para Offe
(1984), a política social é a forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da
transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado, sem
afetar a organização do trabalho capitalista. Esses novos métodos de controles
gerenciais, ao serem implementados, recaem sobre a necessidade de assegurarem-se
parâmetros que favoreçam um padrão mínimo de garantia de sucesso. Entre os
principais, destacam-se:

Adoção de índices e avaliações de resultados como parâmetros
básicos para ação administrativa; a flexibilização na gestão de pessoal,
inclusive em termos de pagamento; o repasse de poderes de órgãos
centrais às unidades descentralizadas e do topo da organização às
gerências intermediárias; a introdução de uma cultura mais voltada à
satisfação de metas públicas que à observância de regras
ensimesmadas; e, especialmente, a contratualização da administração
pública, definida pela autonomia e pelo aumento da responsabilidade
de cada agência, segundo objetivos claramente definidos (ABRUCIO,
2006, p. 231).

Nessa perspectiva, a política social é ligada à regulação do Estado e, na
educação, os indicadores, no caso específico do Ideb, não se constituem apenas como
mera reação do Estado aos problemas da qualidade da educação ofertada no Estado
brasileiro, porém, expressa de forma indispensável como uma das atribuições mais
importantes dos mecanismos de controle consistindo, efetivamente, em regulamentar o
processo de proletarização no chão das escolas públicas no Brasil. É bem sabido que a
função do Estado capitalista moderno, consiste, dentre outras coisas, na qualificação
permanente da força de trabalho para o mercado capitalista, assim como manter sob
controle parcelas da população não inseridas no processo produtivo.
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Os instrumentos políticos da educação preenchem, neste caso, a
função de modelar motivações (e, ao mesmo tempo, de regular
quantitativamente o mercado de trabalho). [...] uma função preventiva
é preenchida pela legislação protetora relativa aos aspectos técnicos,
temporais e sociais do processo de trabalho (OFFE, 1984, p. 25-26).

Os dados do Ideb, enquanto indicador que afere a qualidade educacional nos
termos do entendimento do governo federal, estimulam a competição entre as redes de
ensino e escolas brasileiras. Tanto os governos estaduais e municipais quanto os
gestores das unidades escolares, ao sentirem-se responsáveis pelos números aferidos
pelos índices, buscam o que se considera as melhores formas de trabalho com foco na
gestão administrativa e pedagógica. A lógica dos resultados da avaliação do Ideb é
tomada como norte para

[...] distribuição de recursos dos vários programas da União que têm o
caráter (re)distributivo e complementar, evidenciando, portanto, o
quanto se constituem instrumentos de responsabilização pelo controle
dos resultados e pela competição administrativa. A divulgação dos
índices por escola e rede incentivada a sociedade acompanhar os
resultados e servem de parâmetro para que os cidadãos exijam as
melhorias necessárias (LOPES; CASTRO, 2012, p. 38-40).

Essa função reguladora, pela via da política social, é nitidamente especificada
por Offe (1984, p.15): “[...] a política social é a forma pela qual o Estado tenta resolver
o problema da transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho
assalariado”. Mediante a abordagem das discussões referentes à problemática da
regulação, a avaliação, na concepção atualmente dominante do Estado capitalista e nos
sistemas educacionais, é concebida como mecanismo e instrumento de controle na nova
configuração da regulação das políticas públicas.
Na próxima seção, prosseguiremos no assunto e discutiremos a educação sob a
égide do PNE 2014-2024 enquanto atual política educacional brasileira, enfatizando os
desafios e perspectivas que envolvem a sua meta 7, cuja redação recai sobre a qualidade
da educação brasileira, dispondo o Ideb como indicador dessa qualidade.
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2.3 A EDUCAÇÃO BÁSICA E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE
2014-2024:

DESAFIOS

E

PERSPECTIVAS

PARA

A

QUALIDADE

DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

A complexidade gerada em torno do modelo federativo no Brasil é cada vez
mais desafiadora para consolidação e regulamentação de dispositivos legais que
emerjam para o planejamento e elaboração de uma política educacional, com vista à
minimização das desigualdades sociais, historicamente presentes na educação brasileira.
A garantia ao direito à educação pública gratuita, laica e de qualidade para toda
população brasileira foi estabelecida oficialmente no ordenamento jurídico a partir da
promulgação da Constituição Federal – CF/1988. Além da CF/1988, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96, e uma série de documentos nacionais,
como o Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024, as Conferências Nacionais de
Educação – Conae (2010, 2014) e a Emenda Constitucional – EC nº 59, contribuíram
para reafirmar formalmente o compromisso com a qualidade da educação pública
brasileira.
Iniciando a discussão a partir da década de 1990, cujo contexto foi tomado pelo
norte das orientações dos organismos internacionais para vários países da América
Latina, inclusive o Brasil, teremos uma ideia sobre o tema. Essas orientações
impulsionaram algumas transformações no campo social, político e econômico,
pautadas numa série de reformas em diversos setores da sociedade, e com a educação
não foi diferente, principalmente nas diretrizes para as políticas educacionais.
A Conferência de Jomtiem, ocorrida nesse mesmo período, contou com a
participação de vários organismos internacionais, a citar, a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, o Fundo das Nações Unidas
para a Infância – Unicef, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
Pnud e o Banco Mundial – BM, constituindo-se como um marco referencial para as
chamadas reformas na educação pública, com ênfase no ensino fundamental dos
diversos países participantes, inclusive, o Brasil.
O substrato da conferência resultou numa série de orientações que estabeleceram
estratégias e diretrizes a serem implementadas nos países participantes, as quais foram
tomadas como referência para elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos,
no ano de 1993, pelo Ministério da Educação – MEC. Por sua vez, o campo da
avaliação, tal como entendido pelo governo, consubstanciou-se como um dos elementos
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estruturantes norteadores na elaboração e implementação das políticas públicas
brasileiras (BRASIL, MEC, 1993).
Para Menezes (2001), o governo brasileiro assumiu o compromisso de garantir
a satisfação das necessidades básicas de educação para seu povo, cujo objetivo mais
amplo era assegurar até o ano de 2003 (período no qual se encerrava o prazo de vigência
do Plano) que crianças, jovens e adultos tivessem acesso a conteúdos mínimos de
aprendizagem e que atendessem às necessidades elementares da vida contemporânea.
Outras garantias também foram estabelecidas legalmente por sete objetivos
gerais voltados para o desenvolvimento da educação básica, dentre elas recai a ênfase
para o objetivo 6, cujo conteúdo dispõe “incrementar os recursos financeiros para
manutenção e para investimentos na qualidade da educação básica, conferindo maior
eficiência e equidade em sua distribuição e aplicação” (BRASIL, MEC, 1993).
Os objetivos do Plano Decenal de Educação para Todos são reiterados na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, aprovada em 1996, ao consolidar e
ampliar legalmente o dever do poder público com a educação em geral, e em particular
com o ensino fundamental, conforme preceituou o Plano: “um conjunto de diretrizes
políticas voltado para a recuperação da escola fundamental no país” (MENEZES, 2001).
A LDB/1996, no inciso I do art. 9º, incumbe à União a responsabilidade de:
“elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios”. Já o art. 10, inciso III, reitera a necessidade de “elaborar e
executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos
nacional de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus
Municípios” (BRASIL, LDB/1996).
No campo da política educacional, a maioria dos países tem deparado-se com o
imperativo de um planejamento nacional que corresponda aos limites e provocações,
gerando estratégias nacionais que possibilitem o desdobramento dos processos e o
alcance dos objetivos e metas estabelecidas no lançamento do Programa Educação para
Todos, em Dakar no ano 2000 (CASTRO; ALVES; BARBALHO, 2009).
Outro dispositivo legal vem reafirmar a necessidade de um Plano Nacional de
Educação, com a Emenda Constitucional – EC, 59/2009, propondo alteração no art. 4º
do caput do art. 214 da CF/1988, ganhando a seguinte redação:
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A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal
(e não mais plurianual, como dantes), com o objetivo de articular o
Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para
assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus
diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas [...] (BRASIL,
CF, 1988).

No mesmo ano em que se aprovou a EC/59, o Ministério da Educação – MEC
criou a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino – Sase, com o desafio de
estimular e ampliar o regime de cooperação entre os entes federativos, e consolidar o
apoio de ações desencadeadoras para a criação de um Sistema Nacional e Educação –
SNE. Significa afirmar que a busca para a criação e consolidação do SNE remete à
necessidade de definir-se a construção de acordos mais complexos. Isso é considerado
quando
Ter um acordo nacional em torno destes propósitos é uma questão
chave por ser este um instrumento de mobilização de diferentes
governos, instituições, famílias, enfim, de toda a sociedade. A
organização do SNE nada mais é do que um esforço nacional de
pactuação para superar as desigualdades e garantir o direito à
educação com todos os fundamentos constitucionalmente previstos,
entendendo que a gestão democrática do sistema, em todas as esferas
de organização, é um princípio basilar a partir do qual se fortalecem
espaços de participação e de pactuação já instituídos e por instituir
(BRASIL, 2014a, p. 109).

Todas essas iniciativas passaram ser a tônica oficial do governo federal
brasileiro no período, com o discurso de promover ações para o campo educacional,
com ênfase no que considerava a melhoria da qualidade da educação. Visando ao
atendimento desses objetivos, ganha destaque uma das principais ações, remetida ao
campo atual das políticas educacionais, com aprovação do Plano de Desenvolvimento
da Educação – PDE.
Constituído por um conjunto de programas a serem implementados pelo MEC, o
PDE é tomado como um plano executivo que integra níveis e modalidades de ensino, e
o apoio a medidas atinentes à infraestrutura das unidades escolares, aspirando ao que
entendia como melhoria da qualidade da educação (CASTRO; ALVES; BARBALHO,
2009). Os autores ressaltam os seis pilares oficiais de estruturação do PDE:
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[...] a) a Visão Sistêmica – entendida como a noção de que a educação
deve acontecer em um todo integrado; dessa forma, pressupõe a
superação da visão fragmentada, e propõe ações a serem
desenvolvidas para todos os níveis educacionais; b) a Territorialidade
– realça o papel do município na elaboração e implementação das
políticas educacionais e deixa evidente a necessidade da construção de
um Sistema Nacional de Educação. [...] c) o Desenvolvimento compreende a noção de que a educação é fundamental no processo de
desenvolvimento econômico do país. d) o Regime de Colaboração –
nele fica garantido que a oferta de educação e de escolarização se dá
por meio dos entes federados (União, Estados, Distrito federal e
Municípios). e) a Responsabilização – (accountability) – conceito
relativamente novo no campo das políticas sociais, foi utilizada,
inicialmente, para fiscalizar a elaboração e os resultados das políticas
públicas, bem como promover, além da transparência, a prestação de
contas dos serviços públicos prestados à população; f) a Mobilização
Social – o entendimento de que a participação da sociedade nas
decisões do processo educativo é de fundamental importância para a
melhoria da qualidade da educação (2009, p. 87-88).

Apesar de o PDE constituir-se como um dos principais instrumentos de
planejamento da atual política educacional brasileira, ao analisar-se seus princípios e as
suas formas de operacionalização, algumas críticas têm sido sobrelevadas,
principalmente, ao defrontar o planejamento de suas ações articulado às diretrizes da
reforma gerencial da administração pública, ao consolidarem-se como um conjunto
integrado de ações com o objetivo de racionalizar o sistema educacional, norteado por
indicadores de desempenho, com ênfase na garantia da qualidade da educação
(CASTRO; ALVES; BARBALHO, 2009). Em outras palavras, a questão do chamado
desempenho ganhava corpo na concepção de educação adotada pelo governo.
Essas configurações gestadas em torno das políticas educacionais brasileiras
ensejavam para a formulação de uma política nacional de educação com maior
abrangência e maior prazo de vigência, capaz de superar a condição de política de
governo para uma política de Estado. Muito embora se configure como recente essa
discussão, a necessidade de se elaborar um Plano Nacional de Educação já estava
disposta na pauta do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932.
Além da reivindicação de um plano que realmente contemplasse as necessidades
e anseios de uma melhor educação pública, a principal finalidade do Manifesto foi de
oferecer diretrizes para uma política de educação. A pauta também envolvia a
necessidade de criação de um Sistema Nacional de Educação que possibilitasse o
objetivo essencial definido pelo próprio manifesto “A reconstrução educacional do
Brasil” (AZEVEDO et al., 1984). Para o autor, ao considerar os 80 anos do Manifesto
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dos Pioneiros da Educação Nova, a magnificência tomada dos fins da educação nacional
é relevada a partir da necessidade de construção de um Sistema Nacional de Educação –
SNE. Essa necessidade também é reiterada no âmago de todos os debates que
circunscreveram e referenciaram o novo Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado
pela Lei nº 13.005/2014.
Aprovado com o prazo de vigência de dez anos, o PNE 2014-2024 traz metas e
estratégias buscando cumprir o art. 214 da CF/1988. Como imperativo, o plano dispõe
do apoio aos diferentes entes federados do Estado brasileiro, na elaboração ou
adequação dos Planos Municipais de Educação – PME, Planos Estaduais de Educação –
PEE, articulados ao PNE 2014-2024, conforme estabelece o art. 8º, preceituando o
prazo máximo de um ano, após sua homologação, ou seja, até junho de 2015. As
atividades de monitoramento contínuo e avaliações periódicas são elegidas no
dispositivo do art. 5º da própria Lei, consoante as metas e estratégias dos PME, PEE, e
do próprio PNE 2014-2024, pelo MEC (LOUREIRO, 2016).
O novo PNE 2014-2024 determinou diretrizes, metas e estratégias para os
próximos dez anos da educação brasileira, consubstanciando-se como norte principal e
oficial para a atual política da educação. O primeiro grupo de suas metas é o que se
refere à garantia do direito à educação básica com qualidade, e possibilita promover o
acesso e a universalização; o segundo grupo, especificamente, está relacionado à
redução das desigualdades e a valorização da diversidade, cujo caminho remete à
equidade. O terceiro grupo de metas dispõe da valorização dos profissionais da
educação e é considerada, estrategicamente, a meta necessária para que as demais sejam
atingidas; e, por fim, o quarto grupo envolve a educação superior (BRASIL, MEC,
2014).
Referenciadas socialmente, as metas do PNE 2014-2024 foram discutidas pela
sociedade civil organizada com representantes das mais diversas áreas e organizações
sociais. Apesar do amplo debate no contexto de discussão do documento referência,
tomado como base para a elaboração do PNE 2014-2024, muitas críticas têm
impulsionado algumas discussões, dentre elas destacamos a que remete a esta pesquisa,
concernente à concepção de qualidade da educação básica, expressa na meta 7,
referenciando o Ideb (nosso objeto de estudo) como esse indicador de qualidade.
O campo de discussão de terreno fértil na elaboração do PNE 2014-2024
recebeu significativas influências a partir dos próprios debates ocorridos, nas
Conferências Intermunicipais de Educação – Coime; Conferências Estaduais de
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Educação – COEED; e nas Conferências Nacionais de Educação – Conae, ocorridas nos
anos de 2010/2014. Essas conferências ocorreram, concomitantemente, em todos os
Estados, Municípios e Distrito Federal, tomando como base teórica de discussão o
Documento Referência da Conae (2010, 2014). A primeira Conae (2010) apontou cinco
grandes desafios para o Estado e sociedade brasileira, com destaque em:
a) promover a construção de um Sistema Nacional de Educação,
responsável pela institucionalização de orientação política comum e
de trabalho permanente do Estado e da sociedade na garantia do
direito a educação;
b) manter constante debate nacional, orientando a mobilização
nacional pela qualidade e valorização da educação básica e superior,
por meio da definição de referências a concepções fundamentais em
um projeto Estado responsável pela educação nacional, promovendo a
mobilização dos diferentes segmentos sociais e visando a
consolidação de uma educação efetivamente democrática;
c) garantir que os acordos e consensos produzidos na CONAE
redundem em políticas públicas de educação que se consolidarão em
diretrizes, estratégias, planos, programas, projetos, ações e
proposições pedagógicas e políticas, capazes de fazer avançar o
panorama educacional no Brasil;
d) propiciar condições para que as referidas políticas educacionais,
concebidas e implementadas de forma articulada entre os sistemas de
ensino promovam: o direito dos alunos, a formação integral com
qualidade; o reconhecimento e a valorização à diversidade; a definição
de parâmetros e diretrizes para a qualidade dos profissionais da
educação; o estabelecimento de condições salariais e profissionais
adequadas e necessárias para o trabalho dos docentes e funcionários; a
educação inclusiva; a gestão democrática e o desenvolvimento social;
o regime de colaboração de forma articulada, em todo o país; o
financiamento, o acompanhamento e o controle social da educação; e
a instituição de uma política nacional de avaliação;
e) indicar, para o conjunto das políticas educacionais implementadas
de forma articulada entre os sistemas de ensino, que seus fundamentos
estão alicerçados na garantia da universalização e da qualidade social
da educação básica e superior, bem como da democratização de sua
gestão (BRASIL, 2010c, p. 6-7).

Observa-se, portanto, uma grande expectativa, gerada pelos movimentos sociais
e documentos legais, em torno de orientações que emergisse para a necessidade de
construção de um Sistema Nacional de Educação – SNE, conforme preceitua o art. 13
da Lei do PNE 2014-2024, dispondo que “o poder público deverá instituir, em lei
específica, contados 2 (dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de
Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de
colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias, do plano nacional de
educação”.
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Loureiro (2016) destaca que, de acordo com a CF/1988, aos municípios incubese, prioritariamente, a responsabilidade com o Ensino Fundamental e Educação Infantil.
Enquanto ao estado e ao Distrito Federal a responsabilidade reverbera com
prerrogativas para o Ensino Fundamental e Ensino Médio (Brasil, 1988, art. 211, § 1º,
2º e 3º). É mister considerar pontos importantes pois

[...] não se constitui como um plano de governo ou de uma
determinada gestão. Como um plano decenal, deve extrapolar os
planos de governo e partidários, buscando atuar em todos os níveis,
modalidades e esferas de educação que atuam no município.
Constituiu-se como momento de planejamento conjunto que deve
responder às necessidades sociais. Todavia, só a participação da
sociedade é que garantirá a efetivação das diretrizes e ações
planejadas. Ao mesmo tempo em que os PEEs e PMEs devem ter
consonância com o PNE, devem garantir sua identidade e autonomia.
A responsabilidade de estados e municípios deve ser compatível com
sua capacidade orçamentária e, por isso o regime de colaboração entre
União, Estados e Municípios deve ser totalmente garantido
(FALEIRO, 2016, p. 43).

Consoante às metas do PNE 2014-2024, o autor enfatiza aquelas que
correspondem a toda Educação Básica, destacando um grupo de metas, que juntas
norteiam com suas estratégias toda educação básica brasileira. A meta 7 insere-se nesse
grupo, dispondo da seguinte redação: “fomentar a qualidade da educação básica em
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb [...]” (LOUREIRO, 2016, p.
32). Para o autor, a ênfase desse discurso recai que

Para alcançar a qualidade da educação é necessário um conjunto de
ações tais como: melhorias das condições físicas da escola, das
condições de trabalho dos profissionais da educação, do material
pedagógico, da gestão da escola e das secretarias tornando-as mais
democráticas e eficientes (2016, p. 32).

A consecução das metas do PNE 2014-2024 foi referendada pela atuação do
governo federal efetivando o regime de cooperação entre os entes federados, em termos
de assistência técnica e financeira para a implementação de políticas educacionais. A
cooperação técnica acontece tomando como referência o diagnóstico do Plano de Ações
Articuladas – PAR, que possibilita uma análise e a propositura de ações a serem
viabilizadas e efetivadas, em consonância com as metas estabelecidas nos PMEs e/ou
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PEEs, em todo território nacional (SANTANA; ADRIÃO, 2016). Para tanto, os autores
sobrelevam que ao

[...] analisar as dimensões e os indicadores contidos no instrumento
diagnóstico do PAR e correspondê-los às metas do PNE, uma vez que
a consequente cooperação a ser ofertada pela União estaria
condicionada ao diagnóstico da realidade educacional, e sendo
necessária, teria neste diagnóstico, condição sine qua non (condição
necessária) para sua efetivação (2016, p. 57, tradução nossa).

Nesse sentido, o esforço para efetivação das metas do Plano Nacional e
Subnacioanais de Educação infere-se ao fato de que o PAR não apresenta em sua
estrutura elementos que considerem a capacidade técnica, humana e organizacional dos
entes federados, em específico, dos municípios que implementarão as ações e subações
propostas (SANTANA; ADRAIÃO, 2016).
A congruência entre o PNE e o PAR é fundamentada no art. 214 da CF/1988
modificada pela redação da EC/59, determinando que

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal,
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime
de colaboração [...] e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades meio de ações integradas dos poderes
públicos das diferentes esferas federativas (BRASIL, 1988).

Para tanto, a consecução das metas previstas no PNE 2014-2024 necessitará da
efetivação do regime de colaboração, e, nesse sentido, o PAR viabilizará essa
cooperação com a elaboração dos diagnósticos locais, assumindo um papel relevante na
efetivação das metas propostas pelos Planos Nacionais e Subnacionais. A evidência
dessa possibilidade é reiterada por Santana e Adrião (2016, p. 61):

Ao corresponder às metas do Plano Nacional de Educação à
cooperação viabilizada, por meio da elaboração do PAR,
compreendemos que a efetivação do plano nacional de educação está
condicionada ao regime de colaboração entre a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios, conforme disposto na Constituição
Federal.

As metas previstas no PNE 2014-2024 integram o instrumento diagnóstico do
PAR, estabelecendo dimensões e indicadores com remissão direta à meta apresentada.
No Quadro 1 destacamos a interlocução da meta 7 do PNE 2014-2024 e o instrumento
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diagnóstico do PAR. A escolha da meta deu-se em virtude de ser a meta que
corresponde à qualidade da educação básica, aferida por meio do Ideb, considerado pelo
governo como um importante indicador de qualidade.
Quadro 1 – Interlocução da meta 7 e o instrumento diagnóstico do PAR
Metas PNE

Dimensões e Indicadores do PAR
correlatos

Meta 7: fomentar a qualidade da educação Dimensão 3 – Práticas Pedagógicas e
básica em todas as etapas e modalidades, Avaliação Indicadores:
com melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a atingir as médias
nacionais para o Ideb projetadas.

1. Organização da rede de ensino;
2. Organização das práticas pedagógicas;
3. Avaliação da aprendizagem dos alunos e
tempo para assistência individual/coletiva
aos alunos que apresentam dificuldade de
aprendizagem.

Fonte:
Lei
13.005
de
25
de
junho
de
2014,
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acesso em: 8 ago. 2014.
E
Instrumento
de
Diagnóstico
do
PAR.
Disponível
em:
<http://simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/planoTrabalho&acao=A&tipoDiagnostico=arvor
e>. Acesso em: 8 ago. 2014. Quadro elaborado pela autora (2017).

A meta 7 do PNE 2014-2024 faz alusão à melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem. Relacionado a essa meta, o diagnóstico do PAR contempla na dimensão
de Práticas Pedagógicas e Avaliação, indicadores que buscam aferir como os estados e
municípios relacionam-se com o PAR, ao questionar-se acerca das políticas de correção
de fluxos e aspectos atinentes à qualidade da aprendizagem.
Além dos indicadores previstos nas dimensões elencadas pelo PAR, o padrão de
qualidade para todos os estados da federação brasileira será subsidiado para a
construção do SNE abordando múltiplas abrangências, cujos fatores, de acordo com o
discurso contido nos documentos oficiais, buscam elevar as condições intra e
extraescolares e considerarão as assimetrias e desigualdades históricas na educação no
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país. Nesse sentido, a discussão da qualidade da educação perpassa, necessariamente,
pelos seguintes fatores:

- priorização da educação como política pública de estado;
- aumento de recursos financeiros e melhoria da gestão;
- efetivação do regime de colaboração entre os entes federados e
concretização do Sistema Nacional de Educação (SNE);
- articulação entre as políticas e os diversos programas educacionais;
- efetivação da gestão democrática dos sistemas e das escolas;
- garantia de condições da oferta de ensino (infraestrutura das escolas,
equipamentos, bibliotecas, laboratórios, condições de acessibilidade,
condições de segurança etc.);
- gestão e organização do trabalho escolar compatíveis com os
objetivos do trabalho pedagógico (gestão democrático-participativo,
mecanismos de integração e participação dos diferentes grupos nos
espaços escolares, métodos pedagógicos e tecnologias educacionais
apropriados etc.);
- formação e profissionalização da equipe docente (titulação,
dedicação exclusiva em uma escola e vínculo efetivo, progressão na
carreira, salários condizentes etc.);
- condições de acesso e permanência adequadas à diversidade
socioeconômica e cultural dos estudantes (SÉRIE CADERNOS
ANPAE, v. 29, 2016, p. 22-23).

Portanto, observa-se que a qualidade da educação, no sentido do documento,
necessita de uma série de ações que, juntas, possibilitem um trabalho docente com
eficácia, norteado por direcionamentos articulados à gestão da escola, à prática docente,
às condições de trabalho, à infraestrutura das unidades escolares e ao envolvimento de
todos os Stakeholders.
O encadeamento dessas ações, particularmente, sobrelevando a questão da
qualidade da educação no Brasil, vinculada às metas do PNE 2014-2024, de fato, eleva
a necessidade que permeia o campo das iniciativas educacionais, cujas articulações
corroboram para a criação de um SNE como uma atividade sistêmica, parametrizando
as metas do PNE 2014-2024, assim como outras ações demandadas das organizações e
reivindicações de grupos e classes, junto à sociedade civil organizada. Ao mesmo
tempo, aponta de uma maneira ou de outra para uma concepção de qualidade que
termina materializando-se no Ideb como veremos.
Na próxima seção, enfatizaremos a política educacional, com destaque para a
questão da qualidade da educação no Estado brasileiro e os seus respectivos
desdobramentos, como o já citado Ideb.
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2.4 A POLÍTICA EDUCACIONAL E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

É bem sabido que para o desenvolvimento de uma sociedade ou de um país, um
conjunto de alguns fatores é condicionante, tais como políticos, econômicos, sociais,
educacionais etc. E, para tanto, alguns princípios deverão ser adotados e legalizados
como forma de norte e alicerce no cerne dessas orientações.
A educação, por sua vez, apresenta-se como um dos fatores basilares para a
sociedade brasileira, e se expressa formalmente na CF/1998 como forma de garantir a
cada cidadão os direitos fundamentais e sociais nela contidos. Todavia, ao se definir
nortes para os princípios que deverão ser voltados para a educação pública, deverão
também ser consolidadas por meio das políticas públicas educacionais, bem como pela
garantia do direito e de padrões mínimos de qualidade.
Esses direitos, que seriam garantidos legalmente na CF/1988, também são
expressos em outras legislações educacionais e em documentos que estabelecem
diretrizes emanadas por órgãos de governo ou elaboradas por um conjunto da sociedade
civil organizada, nos quais estão contidos formalmente princípios norteadores das
políticas, programas e ações educacionais no país.
Dentre os principais documentos que fornecem legalmente diretrizes para o
campo educacional no Brasil, destacamos os que foram elaborados a partir da
Conferência Nacional de Educação – Conae (2010, 2014), estabelecendo um conjunto
de princípios, definidos a partir da CF/1988 e da LDB/1996. As duas conferências, em
específico a primeira, reafirmou em suas deliberações a educação como direito social e,
como tal, pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos
os estudantes brasileiros.
A CF/1988 preconiza em seu art. 206 o princípio da “garantia de padrão de
qualidade”, muito embora esse princípio esteja legalizado na Constituição, não existe
regulamentação indicando os padrões a serem adotados que estabeleçam essa pretensa
“garantia de qualidade” para cada nível, etapa ou modalidade de ensino. No plano
prático, não foram estabelecidos insumos e elementos específicos para a qualidade da
educação prescrita na CF/1988. Igualmente, contemplou-se um parâmetro de
financiamento voltado para a educação vinculando percentuais mínimos a serem
destinados pela união, estados, Distrito Federal, munícipios.
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Em termos amplos e vinculando com as observações anteriores, a década de
1990 foi marcada pela reestruturação do sistema econômico mundial, como também
pelas demandas da então denominada revolução informacional (FONSECA, 2009). Os
países realizaram as chamadas reformas educacionais para aumentar o grau de relação
do processo de formação escolar a essas novas demandas e vincularam isso, dentre
outras coisas, com a chamada qualidade, no caso da educação e seus indicadores
governamentais. No Brasil, uma série de propostas para as reformas foram apresentadas
no

[...] governo de Fernando Henrique Cardoso, eleito para dois
mandatos seguidos (1995-2002), implementou uma série de mudanças
no âmbito da chamada Reforma do Estado (Brasil/MARE, 1995). A
primeira delas foi a substituição da administração pública burocrática
pela administração gerencial. Foi elaborado o plano plurianual de
governo (principal instrumento de planejamento instituído pela
Constituição Federal de 1988). As ações foram organizadas na forma
de projetos, interligados em rede nacional, cada um sob a
responsabilidade de um gerente. Vale lembrar que, embora fosse
apresentada com inovação, a modalidade de administração por
projetos já havia sido adotada na reforma administrativa do setor
público, deflagrada pelo Decreto-Lei n. 200, de 1967 (FONSECA,
2009, p. 168, grifos da autora).

Em torno do setor educativo, no início da década de 1990, o então ministro da
Educação Murílio Hingel do governo Itamar Franco, que substituiu Collor de Melo,
buscou revelar um tom diferenciado à política educacional. De acordo com o ministro,
ao estabelecer o Acordo Nacional de Educação, um pacto de qualidade estaria sendo
configurado no Estado brasileiro. Ao final de seu mandato ministerial, alguns planos
educacionais para a década foram elaborados como forma de atender a Declaração
Mundial de Educação para Todos resultantes da Conferência Internacional de Jontien na
Tailância, em 1990, e as exigências da Unesco para os países membros.
O Plano Decenal de Educação foi elaborado com base nessas recomendações,
ou seja, o plano assumiu as orientações doutrinárias e as metas quantitativas do fórum
internacional. Dentre as metas elegidas para a educação básica brasileira, priorizaram-se
a ampliação do ensino fundamental em detrimento do ensino médio; a previsão de uma
série de ações para a chamada qualidade do ensino, entre elas, a necessidade da
implantação de um amplo sistema de avaliação da educação básica, com a finalidade
oficial de aferir a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e de prover
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informações para a avaliação e revisão de planos e programas de qualificação
educacional (BRASIL/MEC, 1993).
No decorrer de toda a década de 1990, essas iniciativas foram assumidas pela
institucionalização do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB e pela
prioridade conferida à avaliação nos textos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB (BRASIL, 1996), e pela Lei Federal n° 10.172/2001 (BRASIL, 2001), que institui
o penúltimo Plano Nacional de Educação – PNE. A partir de então, os resultados da
avaliação externa foram tomados como a principal referência do governo para a
qualidade da educação. De acordo com Fonseca (2009, p. 168),

[...] Isto, certamente, não correspondia à proposta que os educadores
lograram inserir na LDB/96 e que confirmaram no Plano Nacional de
Educação de 2001, segundo a qual a qualidade educacional resultaria
de um esforço para a construção coletiva de um projeto políticopedagógico que respeita a autonomia, a participação, a cultura e a
identidade escolar. Conforme mostrou a prática dos anos seguintes, a
avaliação externa foi utilizada como meio de adequar a qualidade do
ensino escolar aos padrões estabelecidos por agentes externos.

Para se ter uma ideia, a LDB/1996 em seu art. 2º, inciso IX, reproduz a CF/1988
e estabelece como um de seus princípios o que considera a “garantia de padrão de
qualidade”. O art. 4º, inciso IX, determina que seja dever do Estado com a educação
escolar pública a garantia de “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como
a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”.
A legislação educacional brasileira com destaque na CF/1988, LDB/1996 e PNE
2014-2024 revela a importância de definir padrões mínimos do que é visto como a
qualidade de ensino. Contudo, algumas dificuldades e diferenças são evidentes para a
definição de um padrão único de qualidade, haja vista, dentre outras, questões que se
relacionam à variedade e quantidade de padrões mínimos de insumos por aluno-ano,
que se remetem ao processo de ensino-aprendizagem.
No mesmo ano em que se aprovou a LDB/1996, outro direcionamento
importante acerca do denominado padrão de qualidade na educação escolar foi
comtemplado mediante aprovação da Emenda Constitucional – EC, nº 14/1996, dando
nova redação ao § 1º do art. 211, originando o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef.
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Com a criação do Fundef e o respectivo discurso, a União passou a exercer
“função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e
financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos munícipios”. No ano de 2006, a EC nº
53 alterou o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT,
assegurando a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal,
estados e munícipios por meio de um fundo de natureza contábil, instituindo o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação – Fundeb.
Posteriormente, a lei nº 11.494/2007 regulamentou o Fundeb, contemplando não
apenas o ensino fundamental, como previsto inicialmente, mas toda a educação básica.
Essa alteração formalmente garantiu uma “distribuição proporcional de recursos dos
fundos”, levando em consideração “as diferenças entre etapas, modalidades e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica” no art. 10, permitindo o avanço na
efetivação de um padrão mínimo de qualidade e de Custo Aluno Qualidade – CAQ.
Nessa trajetória, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica, aprovadas pela resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, também traz como
princípio oficial a “garantia de padrão de qualidade”. Essa resolução traz explícito o
conceito de qualidade social, em seu art. 8º, definindo que
A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e
permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso,
com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série,
resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva
de todos os sujeitos do processo educativo.

Ainda tomando como norte as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, o conceito de qualidade na escola é citado oficialmente numa
perspectiva

[...] ampla e basilar, remete a uma determinada ideia de qualidade de
vida na sociedade e no planeta Terra. Inclui tanto a qualidade
pedagógica quanto a qualidade política, uma vez que requer
compromisso com a permanência do estudante na escola, com sucesso
e valorização dos profissionais da educação. Trata-se da exigência de
se conceber a qualidade na escola como qualidade social, que se
conquista por meio de acordo coletivo. Ambas as qualidades –
pedagógica e política – abrangem em diversos modos avaliativos
comprometidos com a aprendizagem do estudante, interpretados como
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indicações que se interpenetram ao longo do processo didáticopedagógico, o qual tem como alvo o desenvolvimento do
conhecimento e dos saberes construídos histórica e socialmente
(BRASIL, 2013, p. 21, grifos do autor).

Além da resolução, o Parecer CEB/CNE nº 8/2010 estabelece normas de
aplicação do inciso IX do art. 4º da LDB/1996, dispondo do chamado padrão mínimo de
qualidade para educação básica pública, com ênfase em três grandes desafios: 1) a
necessidade de real valorização da carreira do magistério; 2) a ampliação do
financiamento da educação; e 3) uma melhor organização da gestão.
As diretrizes curriculares, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e as
produções das últimas décadas com os referenciais de qualidade para cada nível, etapa e
modalidade da educação contribuíram para definirem-se os insumos básicos por aluno.
Muito embora os “padrões mínimos de qualidade de ensino”, implantados,
efetivamente, pelo Custo Aluno Qualidade Inicial – CAQi, tenham deparado-se com
dificuldades para sua viabilização, mais especificamente pela ausência de um Sistema
Nacional de Educação – SNE e pela efetivação do regime de colaboração, disposto na
EC nº 59/2009.
Outro aspecto, também de relevância, considerado nos documentos oficiais, foi
reafirmado pela necessidade da luta à universalização do acesso, ampliação da jornada,
garantia e a permanência bem-sucedida da educação escolar, para todos os níveis, etapas
e modalidades da educação pública brasileira. Apesar de estabelecido como direito, esse
contexto de superação das desigualdades sociais, historicamente presente na educação
pública, conota-se como desafiador, principalmente, ao reconhecer-se o direito, o
respeito e a diversidade cultural do país.
Observa-se, portanto, que todas as discussões geradas a partir do intitulado
padrão mínimo de qualidade e do CAQi vêm desde a CF/1988 buscando, nos termos
dos documentos oficiais, a efetivação de uma educação de qualidade para todos os
estudantes da rede pública de ensino brasileira, fundada, em termos do discurso
governamental, em aspectos democráticos e na qualidade da educação socialmente
referenciada.
A busca pela excelência da melhoria da qualidade da educação no Brasil
perpassa, no discurso oficial, pela necessidade de mecanismos, políticas e programas,
bem como de monitoramento da qualidade do ensino no país. O Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE elaborado em 2007 é criado tendo como foco
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central avaliar, nos termos governamentais, os municípios brasileiros e suas unidades
escolares, por meio do Ideb. Castro, Alves e Barbalho (2009, p. 98) enfatizam que na
opinião de muitos pesquisadores

[...] a avaliação da qualidade por indicadores de desempenho
constitui-se em estratégias gerenciais de controle dos resultados, e
impõe aos estados e municípios instituírem contratos de gestão, pelos
quais será avaliada sua atuação no que se refere aos objetivos
pretendidos para o setor da educação. Esse modelo de políticas
públicas implica maior responsabilização dos serviços por parte dos
gestores e isso denota o uso de estratégias que compreendam a efetiva
participação dos cidadãos na exigência por serviços de qualidade.

Como atividade de política do governo federal, o PDE assume o objetivo oficial
da melhoria da educação básica, agregando ações que incidem sobre os diversos aspectos
da educação, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, levando o discurso da
qualidade da educação para o campo central das discussões.
Em busca de responder os desafios da qualidade, o PDE lançou 30 metas voltadas
para o que entendia por qualidade da educação do país, das quais 17 fazem remissão
direta à educação básica. A partir de então o Plano tem sido objeto de amplas discussões,
principalmente ao que concerne a seus pontos fracos e potencialidades com respeito à
qualidade educacional.
Saviani (2007b) destaca dentre as insuficiências trazidas pelo PDE a restrição de
suas metas a um conjunto de ações sem a organização necessária para subsidiar um plano
político de governo. Isso porque, além de não compartilharem entre si as ações propostas,
não dialogavam com o PNE/2001. Apesar da ampla discussão do PNE/2001 em muitos
fóruns nacionais, e ser tido no então contexto como referência para os educadores de todo
país, não passou de uma “Carta de Intenções” na visão de muitos autores, uma vez que
não obteve o alcance no cumprimento da maioria das suas metas.
Além do PDE, foi aprovado o Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, pelo Decreto nº 6.094/2007, estabelecendo em seu art. 1º o compromisso
formal e o discurso da conjugação de esforços de todos os entes federados brasileiros,
em regime de colaboração com as famílias e a comunidade, objetivando, na sua
concepção, a melhoria da qualidade da educação básica. Em seu capítulo II, introduz o
Ideb, destacando em seu art. 3º o que considera a qualidade da educação básica aferida:
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[...] objetivamente, com base no Ideb, calculado e divulgado
periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento
escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do
censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb,
composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb e a
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil) (BRASIL,
2007).

O parágrafo único do art. 3º dispõe o Ideb como indicador para verificação do
cumprimento das metas contidas no termo de adesão ao compromisso e fixadas pelo
MEC. Por ser formalmente, adesão voluntária, inexiste uma obrigatoriedade de
vinculação dos entes federativos. Todavia, caso seja feita a adesão, cada ente federado
disporá do compromisso e responsabilidade em promover o que é visto como a
qualidade da educação básica, na esfera de sua competência, expressa pelo
cumprimento da meta de evolução do Ideb. Para tanto, o Plano de Metas dispõe:

§ 1º O Ministério da Educação enviará aos Municípios, Distrito
Federal e Estados, como subsídio à decisão de adesão ao
Compromisso, a respectiva Base de Dados Educacionais,
acompanhada de informe elaborado pelo INEP, com indicação de
meta a atingir e respectiva evolução no tempo.
§ 2º O cumprimento das metas constantes do termo de adesão será
atestado pelo Ministério da Educação.
§ 3º O Município que não preencher as condições técnicas para
realização da Prova Brasil será objeto de programa especial de
estabelecimento e monitoramento das metas (BRASIL, 2007).

O Plano de Metas institui no art. 6º a criação do Comitê Nacional do
Compromisso Todos pela Educação, incumbindo-o de colaborar nas formulações e
estratégias de mobilização social com a participação dos agentes públicos e privados
pela melhoria do que considera a qualidade da educação básica. O parágrafo 2º destaca
o Ideb e as possibilidades de incremento desse índice por meio da capacidade financeira
e técnica do ente apoiado, como critério de prioridade de atendimento da união,
conforme normas expedidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE.
Alguns eixos de ação são determinados no parágrafo 3º, expressos nos
programas educacionais do plano plurianual da união, dentre eles:
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I – gestão educacional;
II – formação de professores e profissionais de serviços e apoio
escolar;
III – recursos pedagógicos;
IV – infra-estrutura física (BRASIL, 2007).

Com ênfase nos materiais e tecnologias educacionais que busquem promover a
chamada qualidade da educação básica, o parágrafo 4º incube ao MEC essa
responsabilidade, determinando que após a avaliação e verificado o impacto positivo
destes na evolução do Ideb, onde adotados, serão posteriormente certificados. O
parágrafo 5º determina o apoio da União quando necessário, mediante a elaboração de
um Plano de Ações Articuladas – PAR, disposto na Seção II.
Objetivando o que entende por melhoria da Educação Básica, o art. 8º estabelece
a elaboração do PAR, apoiada por uma equipe técnica enviada pelo Ministério da
Educação – MEC para dar assistência na elaboração do diagnóstico local da Educação
Básica, inclusive, buscando determinar as medidas mais apropriadas para a gestão do
sistema. O compromisso de realização da Prova Brasil deve ser formalizado juntamente
com o termo de adesão pelo ente federado intencionando habilitar e celebrar o termo de
convênio e cooperação para obtenção de apoio da União no que concerne à assistência
técnica e financeira (DINIZ; FONTANIVE; KLEIN, 2013). Desse modo, os autores
afirmam que
[...] com estes requisitos – realização da Prova Brasil e do Censo
Escolar, que forcem o diagnóstico da Educação Básica do sistema
local – conhecer-se-ão o índice de desenvolvimento e a constatação da
realidade a explicar esse resultado. A partir daí, o gestor e a
comunidade terão os elementos necessários para subsidiar a
elaboração de seu Plano de Ações Articuladas e a desejada
implementação das políticas públicas mais adequadas à promoção da
melhoria daquela qualidade (2013, p. 543).

Outra legislação com papel de igual relevância consoante a busca da chamada
qualidade da educação pública brasileira foi a aprovação da Emenda Constitucional –
EC, nº 59/2009, mudando a condição do Plano Nacional de Educação – PNE de uma
disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº
9.394/1996, para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, perpassando,
oficialmente, de uma política de governo para uma de Estado. De acordo com a
Emenda, o plano também passou a ser considerado o articulador do Sistema Nacional
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de Educação – SNE, com previsão do percentual do Produto Interno Bruto – PIB para o
seu financiamento, além de tornar os planos plurianuais como referência.
A Lei Federal nº 13.005/2014 aprovou o PNE 2014-2024 contendo 20 metas e,
entre elas distribuídas, 254 estratégias. As metas 6 e 7 referem-se à Educação Básica em
geral, dispondo em específico, na meta 7, indicadores da qualidade da educação; a meta
1 atende a Educação Infantil; as metas 2 e 5 dispõem do Ensino Fundamental; e a meta
3 aborda o Ensino Médio, a Educação Especial, a Educação de Jovens e Adultos e a
Educação profissional, que também estão dispostas, respectivamente, nas metas 4, 10 e
11; e a meta 20, ampliando o financiamento para a educação pública brasileira, de forma
a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do país no quinto ano de vigência da Lei
e, no mínimo, o equivalente a 10% até o final da vigência do plano (2024).
Sob o ponto de vista de metas para a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, nos termos do governo, o PNE 2014-2024 estabelece patamares
de rendimento dos sistemas de ensino a serem alcançados por meio de valores expressos
de indicadores, como o Ideb. Esse indicador, considerado de qualidade e contemplando
o fluxo escolar e a aprendizagem, busca atingir as médias nacionais. O Quadro 2, a
seguir, apresenta as projeções da meta 7 do PNE 2014-2024, sendo as mesmas
projetadas pelo Ideb até o ano de 2021.
Quadro 2 – Valores do Ideb observados em 2015 e metas para 2021 – Brasil no geral
IDEB

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do ensino fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos finais do ensino fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino médio

4,3

4,7

5,0

5,2

Fonte: PNE (2014-2024). Quadro elaborado pela autora (2017).

O art. 5º do PNE 2014-2024 estabelece que “A execução do PNE e o
cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas [...]”. E ainda prescreve no parágrafo 2º a seguinte redação:

A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP publicará estudos para aferir a evolução no
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cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com
informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito
nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata
o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes.

Concernente ao que entende por avaliação do rendimento dos sistemas escolares,
a Lei do PNE 2014-2024 dispõe no art. 11º: “O Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade
da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino”. E
estabelece:

§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no
máximo a cada 2 (dois) anos:
I – indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos
(as) estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com
participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos
(as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e
aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da educação básica;
II – indicadores de avaliação institucional, relativos a características
como o perfil do alunado e do corpo dos (as) profissionais da
educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo
técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos
pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras
relevantes.
§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da
qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
Ideb, que agreguem os indicadores mencionados no inciso I do § 1º
não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um
deles.
§ 3º Os indicadores mencionados no § 1º serão estimados por etapa,
estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da Federação e em
nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a
publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica
admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo
estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede.
§ 4º Cabem ao Inep à elaboração e o cálculo do Ideb e dos indicadores
referidos no
§ 5º A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames,
referida no inciso I do § 1º, poderá ser diretamente realizada pela
União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo
Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus
Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do
rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre
esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas
de proficiência e ao calendário de aplicação.
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Decorrido o prazo proposto no PNE 2014-2024, o MEC publicou a portaria
ministerial de nº 564, de 19 de abril de 2017, alterando o público-alvo do Saeb. Serão
submetidas às avaliações, a partir de 2018, todas as escolas públicas e privadas de zonas
urbanas e rurais, com pelo menos dez estudantes em turmas regulares, nos anos iniciais
e finais do ensino fundamental e no último ano do ensino médio.
Desse modo, a melhoria da qualidade do ensino no Brasil, no entendimento do
governo, é acompanhada pelos resultados dos índices de qualidade aferidos pelo Ideb,
que, em termos oficiais, ao serem contatados, devem seguir de norte para a revisão das
políticas educacionais destinadas à educação básica brasileira. Consequentemente,

Este processo de análise dos resultados e das políticas públicas
educacionais correspondentes devem ser constante e realizado em
todas as esferas, pois é certo que em cada caso a ser estudado,
existirão diferentes formas de se lograr êxito em oferecer uma
Educação com a qualidade pretendida, em razão das especificidades
de cada ambiente escolar e, ainda, da contínua modificação da
problemática apresentada (OLIVEIRA; PESSOA, 2013, p. 626).

Entre as atividades de políticas públicas a serem observadas, Oliveira e Pessoa
(2013) destacam as que se relacionam com os seguintes temas: a) Ineficiência de gestão
educacional; b) Qualidade docente; c) Remuneração dos professores; d) Condições de
trabalho; e) Critério para nomeação de diretores da escola; f) Distanciamento da família
e da comunidade; g) Responsabilidade dos gestores da educação; h) Aparelhamento e
aperfeiçoamento dos sistemas de controle da administração pública.
A reflexão gerada a partir de Fonseca (2009), no que concerne à qualidade da
educação, pressupõe a sua apreensão a partir da dinâmica socioeconômica e cultural de
um país. Essa compreensão demanda a percepção da política educacional compartilhada
a partir de projetos nacionais de desenvolvimento que, por sua vez, devem articular-se
com as transformações decorridas da economia mundial.
No decorrer das últimas décadas, a discussão da qualidade da educação foi
terreno fértil de fortes influências. Os planos voltados para o campo educacional
sofreram significativas orientações pela lógica economicista, que orientou os diferentes
programas e projetos nacionais direcionando a ação escolar para as atividades
instrumentais da prática pedagógica e para a administração de meios ou insumos
(FONSECA, 2009).
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A notoriedade expressa com ênfase na discussão da qualidade da educação do
país, ao longo da história, decorreu de um campo permeado por muitas influências. Para
Fonseca (2009), observá-la em meio à perspectiva utilitarista das empresas não é
suficiente para nortear essa qualidade. Para a autora, as dimensões da vida social devem
ser relevadas, assim como a interação frequente entre a política educacional como
também o campo da ciência, da cidadania, da cultura e da ética.
A concepção de qualidade da educação foi legitimada e efetivada no Estado
brasileiro, sob a égide da competitividade, cuja medida de desempenho dos sistemas e
unidades de ensino é exposta com ênfase no ranking das avaliações externas. Portanto,
mesmo o enfoque utilitarista dessas avaliações não respalda e não é suficiente para
nortear a qualidade da ação educativa num sentido mais profundo do processo
educacional.
Assim, percebe-se um longo percurso que a escola não pode alcançar em seu
isolamento. Por um lado, grande parte da sociedade almeja que o Estado cumpra a sua
parte, iniciando como poder mediador capaz de catalisar as demandas procedentes do
campo científico e educacional. Por outro lado, a comunidade educacional e as famílias
almejam um projeto educacional de qualidade que atenda todas as áreas do
conhecimento humano (FONSECA, 2009). O que vai requerer, dentre outras coisas,
uma avaliação de caráter mais científico da política educacional e que veremos em
seguida.
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3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICA
EDUCACIONAL

Referente ao campo da avaliação das políticas públicas no geral, é pertinente
ressaltar o escopo relevante que esta ocupa na atualidade, no contexto que se insere o
discurso das políticas públicas no Estado brasileiro, considerando-a como atividade
propriamente dita, contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde desde a década
de 1960 é tida pelo viés da profissionalização. Para Faria (2003, p. 97, grifo do autor),

Diga-se, logo de início, o essencial: nas décadas de 1980 e 1990 a
avaliação de políticas públicas foi posta a serviço da reforma do
Estado. Se parece haver consenso quanto a essa questão, há, contudo,
uma diversidade de maneiras de se pensar a evolução do papel
atribuído à pesquisa avaliativa desde o início do boom da avaliação de
políticas e programas públicos, ocorrido nos Estados Unidos na
década de 1960.

A consolidação do processo de avaliação de políticas públicas deu-se a partir da
década de 1990, buscando, principalmente, o fortalecimento de sua função na gestão
governamental em diversos países da América Latina. Na ocasião, foram criados
sistemas de avaliação de políticas públicas como forma de “modernização” da gestão
pública e legitimação das chamadas reformas do Estado (FARIA, 2005).
De acordo com Faria (2005, p. 97-98), os manuais que introduzem o processo de
avaliação de políticas públicas, apresentando-a como última etapa do “ciclo das
políticas”, estabelecem:
a) atividade destinada a aquilatar os resultados de um curso de ação
cujo ciclo de vida se encerra; b) a fornecer elementos para o desenho
de novas intervenções ou para o aprimoramento de políticas e
programas em curso; e c) como parte da prestação de contas e da
responsabilização dos agentes estatais, ou seja, como elemento central
da accountability.

A esse respeito, podemos ressaltar que nos estudos e debates mais recentes da
avaliação de políticas públicas estão aspectos voltados muito mais para o suposto perfil
técnico e a prevalência de seu papel de instrumento gerencial. Ademais, é importante
lembrar o caráter político do projeto de “modernização” com vínculo à “revolução”
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gerencialista na qual o monitoramento e a avaliação das políticas públicas ocupam um
lugar de destaque (FARIAS, 2005). Ainda para o autor,

[...] Contudo, como se discutirá adiante, a política da avaliação das
políticas públicas está longe de se restringir a questões e disputas
relativas à definição dos interesses prioritários e do escopo do Estado,
posto que avaliação pode também, por exemplo, ser elemento central
na disputa eleitoral, no controle das interações intergovernamentais e
na busca de acomodação de forças e de interesse no âmbito
intraburocrático (2005, p. 100).

De forma incipiente, a literatura sobre avaliação de políticas públicas teve seus
primeiros escritos, no Estado brasileiro, por Olavo Brasil no ano de 1978. O Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas – NEPP da Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP também teve uma grande relevância na construção dessa literatura pois, a
partir do ano de 1984, foram lançados vários cadernos com obras alusivas a essa
temática (SOUZA, 2009).
As publicações do NEPP, além de envolver textos no âmbito da avaliação,
também trouxeram vários outros relacionados ao campo das políticas públicas no geral,
possibilitando uma fundamentação teórica e literária para estudos e pesquisas, no campo
da avaliação e das políticas públicas no Brasil.
No campo da educação, a avaliação sempre teve um papel importante, sobretudo
nos últimos anos, quando passa a ser apresentada enquanto regulação das políticas
públicas e controle governamental, buscando aferir resultados, até mesmo a índices
sociais e econômicos. A esse ponto, Souza (2017) ressalta que

O que não se sabe ou se conhece pouco, é quais são as relações mais
amplas e sistemáticas e as distinções entre a avaliação de políticas
públicas e a avaliação em educação no início das duas, ao longo da
história ou atualmente, até porque quase sempre foram entendidas
como sinônimos. Considerando, entretanto, a avaliação de políticas
públicas como uma pesquisa social, nem sempre coincide estas
concepções nas diferentes avaliações de campos, áreas ou setores
específicos como a educação, saúde, meio ambiente etc.

Ainda para este autor, a questão não perpassa apenas pelo sentido de exaurir as
relações existentes acerca da avaliação de políticas públicas e da avaliação em
educação, menos ainda entrar em todos os detalhes atuais da avaliação no geral e em
educação em particular. Contudo, o que se busca é dirimir questões e reflexões básicas
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existentes entre ambas ao longo dos anos e que subsidiem as questões e temas que nos
interessam. No caso mais específico, o estudo do Ideb.

3.1. SÍNTESE HISTÓRICA E TIPOS DE AVALIAÇÃO

Do início do século XX a meados da década de 1960, predominou a avaliação da
aprendizagem, muito embora até os dias atuais ainda seja muito utilizada com maior
incidência em muitos países. O final do século XX, com o enfrentamento da crise do
Welfare State, principalmente a partir da década de 1970, e o declínio econômico, social
e político alavancaram algumas mudanças. Junto ao movimento, há a chamada nova
administração pública, no qual, o Estado passa a ser vigorosamente questionado em
torno de suas funções e ações interventoras para a realidade social, a avaliação de
políticas e programa, embora com sentido diferente de pesquisa social, passa a ocupar
um papel relevante.
A compreensão em torno de um melhor desempenho da administração pública,
no que concerne o “Estado em ação”, termo utilizado por Jobert e Muller (1987), passa
a ser gerado a partir dos principais resultados a serem alcançados, e da escolha de suas
ações, por parâmetros avaliativos previamente estabelecidos para aferição da eficácia da
política e programa. Muito embora historicamente inexista na administração pública
brasileira uma forte preocupação no que concerne à avaliação de políticas e programas
públicos, Costa e Castanhar (2003, p. 970-971) nos chamam atenção para observar que,

[...] Durante anos, a produção de conhecimento técnico na busca da
melhoria de padrões de gerenciamento do setor público sempre esteve
muito mais voltada para os processos de formulação de programas do
que para os relacionados à sua implementação e avaliação.

Ainda sob a ótica dos autores,

Existem, entretanto, evidências de que esse desinteresse histórico está
diminuindo rapidamente. As razões dessa mudança decorrem das
profundas transformações observadas na sociedade e no Estado
brasileiro desde meados dos anos 1980 e, particularmente em anos
mais recentes (2003, p. 971).
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É importante ressaltar que as intituladas reformas estruturais na década de 1990,
possibilitando a abertura comercial e integração com o grande capital externo, e as
chamadas reformas de Estado, dentre outras, alargaram ainda mais os efeitos dos anos
1980, que desencadearam a crise da dívida externa e a interrupção do longo ciclo de
crescimento econômico nos países de capitalismo dependente, agravando ainda mais as
desigualdades sociais no Brasil. Com efeito, emergiu um aumento da demanda por
ações e serviços sociais, dada a então conjuntura econômica do país (COSTA;
CASTANHAR, 2003).
Para Costa e Castanhar (2003), destaca-se a necessidade de se obter maior
eficiência nos investimentos governamentais, em torno das políticas e programas
sociais. Nesse cenário, a avaliação sistemática, contínua e eficaz passa a ser tida como
elemento essencial para obtenção de melhores resultados, isso em virtude do controle de
recursos aplicados, além das informações importantes para o desenho e para uma gestão
pública mais eficaz e consolidada de políticas e programas. Para os autores,
Independente da conjuntura de crise, a avaliação de desempenho
sempre teve importância no setor público. Na medida em que os
serviços públicos não têm um mercado consumidor competitivo que
possa servir como medida da qualidade e eficácia de sua prestação,
sobretudo pelo comportamento da demanda, o Estado é obrigado a
proceder à avaliação regular de seus programas e atividades (COSTA;
CASTANHAR, 2003, p. 971).

Salienta-se, porém, que as chamadas reformas do Estado ocorridas em todos os
países, há quase duas décadas, trouxeram desafios, principalmente, de fazer funcionar a
máquina pública gerida com menores custos. Nesse cenário, a avaliação de desempenho
busca viabilizar a performance do aparelho estatal, com aferição de determinados
critérios de mensuração de sucesso das políticas e programas públicos.
Parte do desinteresse em avaliar as políticas e programas sociais decorre também
devido à complexidade intrínseca às metodologias de avaliação, à ausência de interesse
dos policy makers e da falta de credibilidade dos responsáveis pelos programas, que
acabam deixando de lado um importante instrumento de gerenciamento, apto a
contribuir e intervir na realidade social (COTTA, 1998).
É mister ressaltar que a avaliação de uma política e programa em curso ou
finalizado, deverá, também, subsidiar as tomadas de decisões, no sentido de contemplar
desde a sua formulação até os seus resultados as tomadas de decisões e orientações
quanto a sua continuidade ou, até mesmo, sua suspensão. Para tanto, Figueiredo e
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Figueiredo (1986) ressaltam que ao se decidir por uma política, os governantes sempre
esperam por algum impacto sobre ela. A esse ponto cabe ainda destacar que

Os produtos (Policy outputs) são indicadores de que os governos estão
fazendo, de suas prioridades, e das demandas que estão sendo
atendidas, dos interesses que estão sendo articulados e dos benefícios
e objetivos que estão sendo perseguidos (FIGUEIREDO;
FIGUEIREDO, 1986, p. 110, grifos dos autores).

Com base nessa definição, as avaliações passam a objetivar o desempenho da
ação pública, aferindo o impacto de uma política e o alcance ou não dos seus objetivos
ou propósitos. Dessa forma, a mensuração do desempenho de políticas e programas,
depende, sobretudo, de critérios de aferição de sucesso no campo da avaliação de
políticas públicas, dentre eles, o da eficácia, eficiência e efetividade (FIGUEIREDO;
FIGUEIREDO, 1986).
O critério da eficácia traduz-se no alcance do cumprimento das metas previstas,
podendo identificar os fatores facilitadores e os obstáculos que condicionam de forma
positiva ou negativa o cumprimento dos objetivos propostos pela política e programas.
Situa-se, por sua natureza, na avaliação de processos, utilizada nesta pesquisa, com
enfoque na função proativa, objetivando aprimorar o objeto em foco, seja ele o
indivíduo, grupo, programa, instituição ou sistema.
Figueiredo e Figueiredo (1986) enfatizam que a eficácia como critério de
aferição de sucesso de um programa busca verificar se esse foi implementado tomando
como base as orientações concebidas para sua execução, bem como se o seu produto
atingiu ou atingirá as metas desejadas. Ainda para os autores, esse critério possibilita na
avaliação antever os entraves, problemas e conflitos durante a implementação da
política e programa, detectando quaisquer distorções desencadeadas pela escolha dos
procedimentos, gerando informações relevantes acerca de eventuais entraves e a
retroalimentação e reprogramação no conteúdo durante a sua fase de implementação.
O critério da eficiência está relacionado à avaliação de políticas, especialmente
de políticas sociais, com ênfase na relação custo-benefício e custo-resultado, ou seja, o
custo mínimo para o máximo de benefício possível. Na esfera pública, o conceito de
eficiência é bidimensional. Por um lado, a eficiência instrumental é estipulada pela
relação estrita entre custos econômicos e benefícios que são os “custos” sociais ou
políticos, e os benefícios deles derivados. Já o critério da efetividade busca averiguar as
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mudanças na vida dos beneficiários, e se estas ocorreram de forma total ou parcial em
função da implementação da política e programas.
Partindo desse pressuposto, observamos que nos últimos anos o papel da
avaliação tem se constituído de extrema relevância social, em todos os setores da
sociedade, e, em especial na educação, assumindo, sobretudo, grande relevância nas
funções de planejamento e gestão governamental (CUNHA, 2006). Sob a ótica do autor,
a avaliação pode subsidiar:

O planejamento e formulação das intervenções governamentais, o
acompanhamento de sua implementação, suas reformulação e ajustes,
assim como as decisões sobre a manutenção ou interrupção das ações.
É um instrumento importante para a melhoria da eficiência do gasto
público, da qualidade da gestão e do controle sobre a efetividade da
ação do Estado, bem como para a divulgação de resultados de
governo.

Mas a avaliação vai além da mensuração considerada objetiva de resultados,
sendo também entendida como julgamento por parte dos avaliadores internos ou
externos sobre o valor das intervenções governamentais, visando a verificação do
cumprimento das metas estabelecidas por parte dos usuários ou beneficiários. E também
extrapola a atividade restrita da aplicação de testes, como o Ideb.
É pertinente relevar que para uma melhor compreensão acerca das semelhanças
e diferenças entre as conceituações que diferenciam a avaliação de políticas públicas da
avaliação de educação, devem ser considerados elementos importantes, a partir de uma
conceituação mais geral, com uma abordagem em seus enfoques, classificações e tipos
de atividades mais comuns, além de autores centrais (SOUZA, 2017).
Nesse olhar, Souza (2017) destaca a importância da necessidade conceitual para
um consenso e detalhamento da avaliação de políticas públicas, enquanto pesquisa
social. Inclusive, vários autores delinearam proposições que as remetem direta ou
indiretamente para uma teoria ou teorias da avaliação, como mostraram Shadisch, Cook
e Leviton (1991) sobre Cronbach, Scriven, Campbell, Weiss, Wholey, Stake e Rossi.
Além do mais e sem entrar no mérito, já existe, focando o programa, a chamada
Theory–driven evalutions, desenvolvida por Rossi e Chen. E por ser exatamente uma
pesquisa e em que pese as particularidades, a avaliação de políticas públicas utiliza
métodos e elementos científicos das ciências sociais e seus respectivos procedimentos,
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como apontam, dentre outros, Stake (1967); Weiss (1978); Rossi, Lipsey e Freeman
(2004) e Souza (2017).
Partindo dessa afirmação, Souza (2017) estabelece a avaliação de políticas
públicas enquanto pesquisa social e ligada a valor, composta como subcampo do campo
das políticas públicas, que em seus momentos se constitui, sem sentido evolutivo, por
meio da agenda governamental, formulação, implementação e a própria avaliação. Já a
análise de políticas públicas é mais geral, valorativa e direcionada; o monitoramento
está mais relacionado ao acompanhamento contínuo e periódico da implementação de
políticas e programas; os testes preconizam-se como elementos de uma pesquisa e são
mais limitados, enquanto a auditoria pauta-se no direcionamento e aplicabilidade de
normas, especialmente as contábeis. Essas diferenças, além do autor referido, podem ser
encontradas nos textos de Dye (2005), Meny e Thoenig (1992), Pressman e Wildavsky
(1998), Aguillar e Ander-Egg (1994), Cohen e Franco (1993), Jobert e Muller (1987),
Muller e Suruel (2002) e outros.
Além do mais, a avaliação como pesquisa, ou evaluation research, envolve
variadas disciplinas acadêmicas, profissões com diferentes orientações e métodos
contribuindo para um mix de expandir as perspectivas. Representa, sobretudo, uma
adaptação dos métodos da pesquisa social, como forma de estudar, julgar e intervir
socialmente sobre os problemas, a implementação, o impacto e a eficiência dos
programas (ROSSI; LIPSEY; FREEMAN, 2004).
Nesse repensar, como subcampo das políticas públicas, a avaliação é instituída
principalmente por várias disciplinas científicas com ênfase para ciência política,
economia, teoria das organizações, sociologia e antropologia, dependendo do tema,
enfoque, ou tipo de avaliação. Contudo, não necessariamente o envolvimento de
diferentes disciplinas firma uma relação unívoca e uma aplicabilidade homogênea da
avaliação, em diferentes setores como na educação, saúde, dentre outros (SOUZA,
2017). Dessa forma, essa pluralidade de disciplinas em diferentes setores constituiu um
núcleo da avaliação de políticas públicas, propostas e atividades de forma relativa, pois,
de acordo com Souza (2017, p. 16),

[...] Pode ocorrer e de fato tem ocorrido que áreas como educação, por
exemplo, utilizem diferentes conceitos e práticas de avaliação que não
necessariamente como núcleo inicial de avaliação de educação foi
produzido antes da avaliação de políticas públicas através da medição
e testes. Não por acaso, portanto, na educação trabalha-se a avaliação,
além de pesquisa social, como monitoramento, teste e auditoria.
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Diante dessa colocação, a avaliação de programas sociais refere-se, sobretudo na
literatura dos clássicos, aos benefícios e melhoria da condição humana e, nesse sentido,
a utilização do método de pesquisa para investigar a efetividade dos programas busca a
intervenção social visando a melhoria do problema social e da condição humana
(ROSSI; LIPSEY; FREEMAN, 2004). Ainda para os autores, a avaliação insere-se
como atividade da ciência social não apenas por envolver seus conceitos, mas, também,
no sentido de coletar, analisar, interpretar e comunicar informações sobre trabalho e
efetividade dos programas sociais.
Rossi, Lipsey e Freeman (2004) ressaltam, igualmente, a importância de
considerar a contribuição da avaliação de políticas públicas para o conhecimento da
ciência social, bem como os procedimentos para estudar o comportamento social
baseado sobre a observação sistemática e regras lógicas das inferências dessas
observações pelos cientistas. Os autores enfatizam que a avaliação também é
influenciada pelo tempo e, recentemente, em muitos países da Europa Ocidental e não
apenas nos Estados Unidos, os custos, benefícios, impactos sociais e fiscais como
balanço dos programas sociais.
A expressividade desses temas nos remete claramente a uma concepção voltada
para a avaliação gerencialista e de auditoria, decorridas no âmbito da ideologia
neoliberal, pela atuação do Estado vista como empresa privada, em observância apenas
aos custos financeiros e não para melhoria dos problemas sociais. Desse modo, a
avaliação de programas sociais deve necessariamente utilizar métodos da pesquisa
social, envolvendo domínios ou propriedade, tais como: a necessidade do programa, o
design do programa, a implementação e entrega de serviços, o impacto ou resultados e a
eficiência (ROSSI; LIPSEY; FREEMAN, 2004).
No que concerne às classificações ou tipos de avaliações de políticas públicas,
podemos destacar como principais a avaliação política, a avaliação de impacto e a
avaliação de processo. Figueiredo e Figueiredo (1986) destacam a avaliação política
voltada ao conteúdo da política e ao programa, relacionando-a à ideia de bem-estar
social, embasada ao seu conteúdo ideológico para determinados setores como educação,
saúde, assistência social. Os métodos de avaliação utilizados são os de políticas sociais,
próprias da pesquisa social, captando os objetivos das propostas, sejam eles declarados
ou ocultos.
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A avaliação de impacto, também considerada por alguns autores como avaliação
de resultado ou somativa, na expressão original de Scriven (1967), está relacionada aos
efeitos do programa, ou seja, se produziu o que se esperava, observando-se o cenário e
efeitos prévios, geralmente com relação comparativa ao antes e depois, sendo os
impactos subdivididos e apresentados como positivos e negativos, diretos e indiretos. Já
a avaliação de processo busca aferir a eficácia do programa, se esse está ou foi
implementado de acordo com as diretrizes que deram norte para sua execução, bem
como se o produto atingiu ou atingirá as metas desejadas (FIGUEIREDO;
FIGUEIREDO, 1986).
A avaliação de processo, utilizada em termos amplos e flexíveis como
instrumento metodológico desta pesquisa, levou em conta como a política foi formulada
e principalmente no momento da implementação como ocorreu o processo de aplicação
do Ideb. Com isso, contemplamos a discussão do entendimento de qualidade embutido
no indicador Ideb, suas limitações e aplicabilidade, bem como a necessidade de inserir
novos elementos para avaliar a aprendizagem dos (as) alunos (as). Diferentemente da
avalição de impacto/resultado, a avaliação de processo ou formativa, que foi o conceito
inicial criado por Scriven (1967), é um campo considerado novo pela restrita produção
literária científica. Conforme Draibe (2001, p. 30),

As avaliações de processo, de natureza qualitativa, buscam identificar
os fatores facilitadores e os obstáculos que operam ao longo da
implementação e que condicionam, positiva ou negativamente, o
cumprimento das metas e objetivos. Tais fatores podem ser entendidos
como condições institucionais e sociais dos resultados.

Draibe (2001) estabelece uma diferenciação entre avaliação de resultado ou
impacto e de processo. Para a autora, a avaliação de resultado ou impacto busca
verificar se a política e o programa tiveram seus objetivos alcançados, enquanto a
avaliação de processo ocorre durante a implementação da política e programa, buscando
identificar os fatores que facilitaram ou impossibilitaram o alcance de seus resultados.
Para Draibe (2001), as avaliações de políticas e programas devem responder a diferentes
objetivos, dentre eles:

Desde logo, há objetivos de conhecimentos: levantadas certas
hipóteses, pesquisa-se um dado programa para conhecer a relação
entre condições, meios, resultados e impactos da intervenção. É por
isso, aliás, que utilizamos aqui a expressão pesquisa de avaliação, e
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não simplesmente avaliação, preservando e enfatizando o suposto de
que é um novo conhecimento que será produzido por meio de
investigação que observa os cânones científicos mínimos (2001, p. 1718, grifos da autora).

Ainda para a autora,

As políticas e os programas também têm, em contrapartida, carne e
osso, melhor, tem corpo e alma. São decididas e elaboradas por
pessoas, são dirigidas às pessoas ou ao seu habitat, são gerenciadas e
implementadas por pessoas e, quando isso ocorre, também, são
avaliadas por pessoas. Ora, as pessoas ou os grupos de pessoas que
animam as políticas, fazem-no segundo seus valores, seus interesses,
suas opções, suas perspectivas, que não são consensuais, nem muito
menos unanimes, como sabemos. Ao contrário, o campo onde floresce
as políticas e programas pode ser pensado como um campo de força,
de embates, de conflitos, que se sucedem e se “resolvem” ao longo do
tempo (2001, p. 26, grifos da autora).

Desse modo, podemos observar que a avaliação vai além de uma mera descrição
ao perpassar princípios relacionados a valores, critérios, políticas sociais e sociedade
como um todo. Esses aspectos pressupõem a sua não neutralidade por emitir julgamento
e determinar valor com critérios específicos e não aleatórios. Outro aspecto interessante
é que

[...] A avaliação assim concebida passa pelos processos de
negociação, participação social, reconhecimento da pluralidade de
concepções e discussão dos significados políticos. É, ao mesmo
tempo, científica e útil. Não só deve ser bem fundamentada e útil para
as tomadas de decisões, porém assumir claramente o seu papel e seus
efeitos políticos e tratar de ser um instrumento de democratização das
ações ou atividades que ela provoca (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 49).

Esse tipo de avaliação não está circunscrito apenas ao campo educacional e ao
processo de ensino-aprendizagem. Estende-se no âmbito social, em especial, ao caráter
público dos programas. É pertinente considerar que nem sempre a avaliação assume o
papel de democratização por evidenciar-se com muita constância como mecanismo de
controle, fiscalização, seleção, hierarquização e exclusão (DIAS SOBRINHO, 2003).
Além de House (1988), outros autores consagram a avaliação como exercício de
poder. Kvale (1992, p. 119) define que “[...] a avaliação implica o poder de determinar o
valor de algo”. Na perspectiva política, para Popkewitz (1992, p. 95), “[...] avaliação é
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uma estratégia estatal que aparece como parte da produção de ideias em um campo
social [...] A avaliação forma parte de regulação, controle e governo do Estado”.
De modo geral, Popkewitz (1992) alerta sobre os riscos que imaturamente uma
avaliação pode sofrer diante da produção social e da urgência de não se ter a clareza de
quem e para quem servirá determinado tipo de avaliação, e ainda acrescenta que as
avaliações podem oferecer uma melhor compreensão das tensões, lutas e dilemas
implícitos nos esforços de melhoria social. A esse ponto, considera-se que a avaliação
“[...] cumpre fins de ‘polícia’, tanto se a consideramos como parte do nobre propósito e
desejo dos que procuram melhorar a escola, como se cremos que forma parte do aspecto
mais obscuro da regulação social” (POPKEWITZ, 1992, p. 97).
Conforme já visto, vários sentidos são atribuídos à avaliação ao longo dos anos.
Guba e Lincoln (2011) apresentam um esboço geral com ênfase num novo modelo de
avaliação, qualificada por eles de quarta geração. Para os autores, essa perspectiva é
bem mais fundamentada e esclarecedora do que as formuladas anteriormente.
Sobretudo, destacam a importância de se considerar o processo de construção, evolução
e reconstrução que permeia o campo da avaliação de políticas públicas, bem como as
influências e interações sociais, exercidas pelo meio no qual estão inseridas.
Sob essas influências, Guba e Lincoln (2011), concentrando atenção para a
educação, destacam a primeira geração da avaliação, denominadas de mensuração.
Representada através de exames escolares, constitui-se com base nos testes de memória
que, por centenas de anos, foram utilizados para avaliar crianças e jovens em idade
escolar. Para os autores, esses testes são capazes de observar o domínio de conteúdos,
trazendo como principal objetivo para a escola ensinar as crianças o que era tido como
certo.
Guba e Lincoln (2011) destacam a legitimidade de denominar a primeira geração
de avaliação como geração da mensuração. O avaliador nessa geração passa a ter o
perfil técnico, devendo ter o conhecimento do arsenal de instrumentos disponíveis para
que qualquer variável que desejasse investigar pudesse ser mensurada. Caso não
houvesse nenhum instrumento apropriado, supunha-se que o avaliador tivesse o
conhecimento necessário para criá-lo.
Ademais, é relevante mencionar que essa primeira geração ou acepção técnica
de avaliação persiste até os dias atuais, como se pode comprovar, por exemplo, pela
prática frequente de exigência que os alunos passem nos testes como parte dos
procedimentos que possibilitam a classificação e sua inserção, tanto no ensino médio
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quanto nas faculdades, bem como na busca de aferição de resultados em outras etapas
da educação básica por meio da aplicação de vários testes para classificar as escolas,
como é o caso específico do Ideb no Estado brasileiro.
A segunda geração da avaliação está vinculada notadamente à descrição.
Sucedeu-se em proveniência de uma séria de insuficiências, oriundas da primeira
geração da avaliação. Nessa geração, os sujeitos da avaliação eram os alunos, por
verificar-se que logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, tornou-se necessário que
os currículos escolares passassem por uma séria reformulação, e, basicamente, uma
avaliação que só ofereceria dados sobre os alunos, já não mais serviria para aquele
momento (GUBA; LINCOLN, 2011).
Mediante a abordagem caracterizada pela descrição de padrões de pontos fortes
e fracos vinculados a determinados objetivos prescritos, a avaliação de segunda geração
oportuniza, guardando as devidas proporções, ao avaliador cumprir a função de
descritor, estabelecendo-se, também, os aspectos técnicos anteriores dessa função.
Deixando de ser tratada de forma equivalente à avaliação, a mensuração passa a ser
redefinida como um dos vários instrumentos que poderiam ser empregados em seu
serviço (GUBA; LINCOLN, 2011).
Caracterizada por iniciativas que possibilitassem o alcance do juízo de valor
(GUBA; LINCOLN, 2011), consagram a terceira geração da avaliação, atribuindo ao
avaliador o papel de julgador, preservando as funções técnicas e descritivas da primeira
e segunda geração de avaliação. Defendido, também, por outros profissionais do campo,
como Scriven (1967), que retratou a necessidade de se considerar o desempenho e a
problemática dos próprios objetivos.
Com ênfase em ultrapassar a mera descrição e diagnóstico, a avaliação de
terceira geração seria caracterizada como um julgamento de valor ao se considerar as
limitações referentes à falta de objetivos prévios, ou mesmo de exatidão dos objetivos
em aspectos sociais e políticos. Em suma, “[...] o apelo ao juízo de valor não podia ser
ignorado e os avaliadores em pouco tempo conseguiram enfrentar o desafio” (GUBA;
LINCOLN, 2011, p. 38). É possível perceber a disseminação de novos modelos de
avaliação no período pós-1967, com o mesmo enfoque como parte fundamental da
avaliação.
Concernente às três primeiras gerações de avaliação discutidas anteriormente,
relata-se que cada geração mostrou claramente um passo adiante em relação à outra. No
caso da primeira, não obstante algumas críticas posteriores, procurando desenvolver
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instrumentos apropriados para a coleta de dados por meio de exames sobre os
indivíduos. A segunda geração apresentou a viabilidade de avaliação para programas,
conteúdos e estratégias de ensino. A terceira centrou-se no juízo de valor,
compreendendo o mérito do objeto, observando seu valor e a sua importância face ao
seu valor extrínseco ou contextual.
As deformidades, segundo Guba e Lincoln (2011), que eivaram as três primeiras
gerações de avaliação justificariam a necessidade de aperfeiçoamentos ou, até mesmo,
de uma completa reconstrução. E os autores destacam as três principais imperfeições
consideradas como mais pontuais, quais sejam: a) a tendência do gerencialismo; b) a
incapacidade de acomodar o pluralismo de valores; e, c) o comprometimento exagerado
com o entendimento deles de paradigma científico de investigação.
Relataremos as três tendências, destacadas pelos autores anteriormente, como
imperfeições das três primeiras gerações de avaliações. No tocante à tendência do
gerencialismo, a terminologia gestor/administrador, mesmo utilizada por uma
diversidade de indivíduos, é representada, na maioria das vezes, por clientes ou
patrocinadores que farão o contrato e financiarão a avaliação, ou pelos profissionais de
liderança responsáveis por sua implementação que usualmente acordam, acatam e
estabelecem entre si seus parâmetros e delimitações. Quanto à incapacidade de
acomodar o pluralismo de valores, seria a isenção de valores que corroboraria para a
confiabilidade dos resultados de uma pesquisa, visto que a metodologia utilizada é
científica, e a ciência por sua vez se eximiria oficialmente do discurso
comprovadamente de valores. Nesse caso, o avaliador passa a não usufruir de nenhuma
forma de controle que determine como os resultados da avaliação serão empregados. O
comprometimento exagerado com o paradigma científico da avaliação levaria em
consideração a existência de uma realidade verdadeira, sendo de responsabilidade da
ciência descrever a realidade tal como se evidencie. Para os padrões científicos
tradicionais, ao se fazer qualquer tipo de investigação, o pesquisador deveria estar
consciente e disposto a manter-se distante do objeto para não correr o risco de
influências indesejáveis (GUBA; LINCOLN, 2011).
É mister enfatizar os avanços representados nas três primeiras gerações da
avaliação, como também suas limitações. Dentre as principais limitações, podemos
destacar: o predomínio da visão gerencialista, a incapacidade em organizar o pluralismo
de valores, a hegemonia do paradigma positivista, a necessidade de medições
quantitativas, impossibilitando percursos optativos para se pensar o objeto da avaliação
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e desresponsabilização ética e moral do avaliador, pois em nenhuma dessas gerações o
avaliador torna-se responsável pelo uso da avaliação e de seus resultados.
A quarta geração da avaliação, conforme destacam Guba e Lincoln (2011),
sobrepõe-se à importância de uma abordagem alternativa, proposta mediante uma
avaliação construtivista responsiva ou respondente. Conforme o próprio nome
preceitua, esse tipo de avaliação defende uma forma diferente e parâmetros e limites de
avaliação. Ao contrário das gerações anteriores, onde os parâmetros e limites são
estabelecidos a priori, os autores advogam o que denominam de negociações entre o
cliente e o avaliador como parte do processo de concepção.
Mormente, é importante considerar-se que não se trata do conjunto da população
e sim de grupos de interesses em particular. A esse respeito,

[...] Robert Stake cunhou o termo avaliação preordenada como forma
de indicar essa qualidade a priori. A avaliação responsiva, também
proposta pela primeira vez por Stake (1975), estabelece parâmetros e
limites por meio de um processo interativo e negociado que envolve
grupos de interesse e consome uma porção considerável do tempo e
dos recursos disponíveis. É por esse motivo, dentre outros, que se diz
que a concepção de uma avaliação responsiva é emergente (GUBA;
LINCOLN, 2011, p. 47, grifos dos autores).

Com modo de organização avançada, a avaliação responsiva busca apresentar
informações essenciais, no que tange às reivindicações, preocupações e questões –
RPQs relacionadas ao objeto de avaliação dos grupos de interesses (stakeholders). A
afirmação por parte de um interessado (stakeholder) que seja propícia ao objeto de
avaliação diz respeito à reivindicação. A preocupação condiz à afirmação que um
interessado apresente que seja desfavorável ao objeto de avaliação. Já em relação à
questão, correspondem às circunstâncias nas quais as pessoas sensatas possam discordar
(GUBA; LINCOLN, 2011).
Nesse sentido, o avaliador deverá considerar as diferentes reivindicações,
preocupações e questões dos divergentes grupos de interesse ou interessados. A esse
ponto, Guba e Lincoln (2011, p. 50) acrescentam que
A avaliação é responsiva não apenas pelo fato de procurar identificar
diferentes visões entre os interessados, mas também porque responde
às questões pertinentes a coleta de informações subsequente. É bem
provável que diferentes interessados ou grupos de interesse defendam
construções bastante distintas com respeito a qualquer reinvindicação,
preocupação ou questão em particular.
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Observa-se, portanto, que a intitulada avaliação de quarta geração utiliza-se do
enfoque responsivo, no qual as RPQs dos grupos de interesses servem como foco
organizacional, ou seja, a base para determinar se a informação é necessária.
Diferentemente dos modelos tradicionais, os parâmetros e limites são determinados a
priori e a avaliação responsiva os prescreve, objetivando uma uniformidade crítica por
meio de uma intermediação de um processo de interação e negociação, entre os grupos
de interesses que mantêm, essencialmente, diferenças muitas vezes conflitantes (GUBA;
LINCOLN, 2011).
Para melhor situarmos essas concepções, podemos apontar os principais
enfoques analisados por House (2000) e sintetizados por Dias Sobrinho (2011). O
primeiro item, Análise de sistemas, constitui-se em aferir resultados, utilizando-se de
testes educacionais. Agrega dados quantitativos e técnicas estatísticas, em específico as
análises de correlação, buscando a verificação das diferenças existentes entre os
resultados adquiridos e os indicadores. É muito utilizado por governos e legisladores em
políticas de regulação, programas e distribuição de recursos. Esse enfoque subsidiou os
programas federais dos Estados Unidos, nos anos de 1960, sendo replicado em vários
países e tem sua metodologia baseada na chamada ciência social positivista, que
objetiva e equipara a quantificação, e teve como mentora mais importante Alice Rivlin.
O enfoque seguinte, O Enfoque dos objetivos comportamentais, busca a
comprovação do nível do cumprimento das metas anteriormente formuladas e o alcance
do êxito de um programa, dadas as discrepâncias existentes entre o que busca alcançar e
o que foi efetivamente cumprido. A exemplo de uma modalidade desse enfoque são os
testes de competência, bastante aplicados nas esferas públicas, tomando como base em
sua formulação parâmetros mínimos a serem apreendidos por todos os estudantes.
O Enfoque de decisão, tendo Stufflebeam como o seu principal mentor, propõe
que a avaliação seja estruturada por várias etapas, dentre elas: a coleta, a organização, a
análise e a transmissão das informações úteis. Esse enfoque é bastante utilizado nas
pesquisas de opinião, em especial, nos questionários e entrevistas.
O Enfoque que prescinde dos objetivos é aquele que, embora pouco explorado,
traz as fortes influências de Scriven, intenciona garantir não apenas a diminuição e o
domínio dos objetivos, mas, sobretudo, os vínculos produzidos pela avaliação e a
intencionalidade dos propósitos das autoridades ou responsáveis pelos programas.
Concede atenção nos resultados e uma maior importância é atribuída às necessidades
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dos beneficiários e não das autoridades, considerando que os resultados sejam avaliados
independentemente das metas do governo.
Passando para o seguinte, O Enfoque do estilo da crítica de arte, adaptado por
Eisner aos programas educacionais, enfatiza a crítica aos aspectos qualitativos,
pontuando qualidades essenciais articulando-se com o geral. Destaca aspectos
importantes de uma situação ou de um objeto, e como críticos, os avaliadores trabalham
com diversas concepções e normas, expressando experiências e preparação adequada
para esse exercício.
O Enfoque de revisão profissional (acreditation) preconiza, principalmente,
conferir fé pública das qualidades de instituições que capacitam profissionais e a própria
formação ofertada por elas, indicando pontos positivos e negativos por meio da
elaboração de pareceres e emitindo recomendações com sugestões da certificação ou
não de programas e cursos aos órgãos responsáveis.
O Enfoque de estudo de casos ou negociação, também denominado por Stake de
avaliação responsiva, consiste na verificação das diferentes interpretações que os
indivíduos envolvidos em um programa têm acerca dele, englobando na negociação
valores diferentes e contradições, bem como a busca por um acordo na avaliação, no
qual se tenha troca de opiniões e debates com os sujeitos envolvidos, almejando atingir
entre eles um consenso mínimo. Os avaliadores devem buscar responder ao que os
destinatários desejam saber, levando-se em consideração suas inquietações. Tem como
abordagem metodológica entrevistas e negociações (DIAS SOBRINHO, 2011).
O que sobressai dos enfoques ou modelos alinhados é que as análises de sistema
e dos objetivos comportamentais têm uma ligação direta ou indireta com os testes
aplicados em educação. E, no caso do Brasil, envolvem, dentre outros, o Ideb.
House (1988) destaca três perspectivas satisfatórias para dimensionar nossos
conhecimentos a categorias que busquem uma melhor compreensão acerca das nossas
práticas em educação, sendo estas pautadas na perspectiva tecnológica, cultural e
política. A perspectiva tecnológica é compreendida e relaciona-se à produção de bens e
às relações sociais, ocasionadas por um processo relativo de informatização e
mecanização. A perspectiva cultural está vinculada à comunidade e é traduzida pelos
grupos sociais, levando em consideração a realidade e a identidade de cada um e tem
como aspecto importante os interesses e os objetivos comuns ao grupo. A perspectiva
política considera subjacente à negociação. Consideram-se conceitos como poder,
autoridade e interesses competitivos. Além do que, as relações sociais são permeadas
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por acordos contratuais de forma voluntária, e os interesses tanto individuais quanto
grupais estão frequentemente no campo de disputas ou divergências.
Além da discussão de House (1988), Dias Sobrinho (2011) acrescenta acerca da
perspectiva política que “[...] dado que os interesses dos distintos grupos são diferentes,
destacamos a negociação como elemento imprescindível para se obter a cooperação.
Utiliza com muita frequência os questionários semiestruturados e as entrevistas” (DIAS
SOBRINHO, 2003, p. 40). Obviamente, essas perspectivas estão muito mais arraigadas
aos campos sociais e políticos do que ao científico.
Quando se trata da perspectiva política, é importante destacar que esta atenta
para percepção e apontamentos acerca dos interesses implícitos na formulação das
políticas e programas, bem como os beneficiários. No caso específico do Ideb, objeto de
pesquisa desta tese, Dias Sobrinho (2011) nos chama a atenção para observar que as
provas realizadas para aferir resultados dos alunos, a exemplo, a Prova Brasil, no Estado
brasileiro,

São largamente aplicadas em muitos países, a começar pelos mais
desenvolvidos, as provas de medidas de rendimentos, e adotados os
indicadores quantitativos que eles produzem, geralmente em forma de
notas, para controle e classificação de instituições, professores e
estudantes. Essa prática de provas, que fez tanta fortuna por toda
parte, é subsidiaria da ideia de racionalização das instituições
educacionais para que se tornem mais parecidas com as empresas
(2011, p. 41).

Duas perspectivas de classificação metodológica para a avaliação são propostas
por Angulo (1988) e citadas por Dias Sobrinho (2003): a experimental e a transacional.
Na perspectiva experimental de avaliação, as reformas sociais são tratadas e a
efetividade de um programa norteia-se, segundo seus defensores, por critérios
científicos, sendo a objetividade um critério importante de validação. Utiliza,
frequentemente, instrumentos ou técnicas de medição como os testes psicométricos. Ao
contrário da perspectiva experimental, a metodologia de avaliação transacional traz
como característica a flexibilidade, busca o estudo e o conhecimento dos processos,
vivenciando experiências e situações interativas apoderando sentimentos, juízos,
mudanças. Utiliza-se de procedimentos naturalistas e qualitativos como a observação
participante e a entrevista etnográfica. Reconhece a multiplicidade de valores e os seus
dados, refletindo em significados subjetivos que não se remetem em variáveis

86

quantificáveis, tornando-se compreensiva pela linguagem acessiva, não questionando a
efetividade de um programa, e sim, o valor que este tem para a melhoria da vida das
pessoas.
É pertinente ressaltar, ainda, a importância do planejamento para a avaliação das
políticas públicas, principalmente, no que concernem aos diferentes momentos de
desenvolvimento, aos avaliadores, ao perfil dos beneficiários, à propositora dos
requisitos e objetivos do programa, dadas as diferentes abordagens e desenhos que
configuram originalmente a intencionalidade de política e programa.
Como já relatado em linhas pretéritas, na educação, a avaliação desde a década
de 1960 passa a ser vista e permeada por diversos campos conceituais e
multidisciplinares, agregando uma vasta área de conhecimento e contribuições que vão
desde a ciência política à sociologia, economia, antropologia e psicologia, teoria das
organizações e outras disciplinas. Além disso, à medida que o campo de atuação da
avaliação se abrange, também se expandem suas funções políticas e públicas,
transportando dos contextos que se desdobraram as suas marcas, conduzindo-a a um
campo de tensões e conflitos. Do mesmo modo que,

Em muitos casos, a avaliação se transformou em uma importante
questão do Estado. É notável o aumento de organismos
governamentais criados para regular e controlar a educação e outros
setores sociais ou da administração pública. Essa cobrança requer
parâmetros que tenham alto grau de regularidade e de aceitação.
Tornam-se, então, explicitas e legalmente constituídas as
“competências mínimas” (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 44).

Portanto, por ser desenvolvida por muitas pessoas, especializadas ou não, e
envolver recursos públicos, destinados a atender determinados setores da sociedade, a
avaliação tomou claramente um sentido político. Ainda que se pretenda considerá-la
com caráter eminentemente técnico, ao apresentarem-se para além da aprendizagem,
envolvendo políticas, programas, projetos e instituições, a avaliação ganha um nítido
sentido e amplo interesse social, ocupando cada vez mais espaço no campo de discussão
das políticas públicas. E os testes, por exemplo, em que pese o discurso que os
acompanha, exprimem uma concepção do processo avaliativo no geral e da própria
educação.
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3.2. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: ASPECTOS
TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Os diagnósticos dos anos 1960 e 1970, especialmente nos países de capitalismo
central, evidenciaram grandes preocupações no setor educacional como assinala, dentre
outros, Pestana (1998). A primeira diz respeito à racionalização de recursos para o
atendimento da população escolarizável. A segunda remete para o estabelecimento de
um vínculo mais estreito entre a educação e a economia. E a terceira envolve as
chamadas reformas atinentes a uma reorientação da educação.
Segundo Pestana (1998), as políticas educacionais na década de 1970 eram
direcionadas, com maior relevância, para a ampliação do atendimento, debatendo em
seu planejamento informações sobre a localização da população não escolarizada e a
distribuição da oferta de vagas. Em sua maioria, as ações desse tipo de política
consistiam, emergencialmente, na construção ou ampliação de prédios escolares, bem
como no crédito orçamentário dos insumos necessários, em conformidade com o
modelo reproduzido para as demais escolas.
Pestana (1998) destaca que as crises econômicas e sociais, provenientes do
longo ciclo de desenvolvimento pós-guerra, na década de 1980, direcionaram novos
desafios às políticas educacionais. Com efeito, o mercado mundial passa a ser marcado
por novas condições de competitividade, geradas fortemente pelas inovações
tecnológicas e organizacionais, que por sua vez marcaram as denominadas vantagens
comparativas de sociedade que haviam elevado a qualidade da educação dos seus
trabalhadores. Daí cresce a relação de caráter economicista da educação com a
economia, a preocupação dos Estados Unidos com seu atraso no sistema escolar e suas
formas de medição, especialmente os testes (RAVITCH, 2011). De acordo com Pestana
(1998),

Nos anos 80, embora apoiado nesse tipo de diagnóstico e buscando
superar os problemas apontados, o Ministério da Educação – MEC
propôs e implementou diversos programas e projetos. Entre eles
destacam-se o EDURURAL e o MONHANGARA, ambos financiados
por empréstimos do Banco Mundial – BIRD, que tinham em comum,
entre outros aspectos, uma forte preocupação com a avaliação, tanto
do programa e do seu impacto nos sistemas de ensino, quanto do
próprio sistema educacional brasileiro (PESTANA, 1998, p. 55).
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Em consequência, cabe realçar que as políticas educacionais passaram a dar
maior ênfase à chamada eficiência do funcionamento de suas instituições escolares,
como forma de alargar, segundo o respectivo apologético, a qualidade dos resultados,
bem como alocar os recursos limitados. Destaca-se, ainda, a relevância da avaliação de
desempenho dos sistemas escolares, na penúltima década do século XX (PESTANA,
1998).
Afonso (2008), por sua vez, enfatiza a redefinição do papel do Estado diante da
educação pública como uma das mais importantes modificações nas políticas
educacionais contemporâneas. E chama atenção para a percepção do papel do Estado
reverberado mediante processos de formulação e implementação das políticas
educativas, que, por sua vez, sofrem influências das agências internacionais e das
organizações supranacionais.
Como já descrito, o papel da avaliação, diferentemente do que se compreende à
primeira vista, não se restringe apenas ao campo pedagógico, ao contrário, ela passa a
refletir orientações políticas, econômicas e governamentais, tornando-se, pelo menos
parcialmente, instrumento de controle do Estado. De fato, o conjunto de circunstâncias
apresentadas anteriormente das ditas reformas de Estado tem evidenciado a avaliação de
políticas educacionais, notadamente delimitadas à crítica sobre a realidade e o controle
social.
Apesar disso, o papel da avaliação, não apenas no campo educacional, mas em
outros domínios de Estado, tem se constituído cada vez mais relevante nos últimos anos.
As vias tradicionais têm se constatado incipientes no sentido de demonstrarem as
funções que o campo da avaliação crescentemente vem se constituindo (DIAS
SOBRINHO, 2003). Apoiando-se ainda sob o pensamento do autor, é importante
ressaltar que

[...] A avaliação ultrapassa amplamente os âmbitos das aprendizagens.
Ela hoje se estende aos domínios de todas as produções sociais, das
políticas públicas, especialmente das educacionais. Inscrevem-se no
terreno das reformas, inovações, currículos, programas e projetos e
exerce um papel de real importância na configuração dos modelos,
instituições e sistemas (2003, p. 9).

Para uma melhor compreensão, é importante destacar que a avaliação tem se
constituído, crescentemente e cada vez mais, com consistência política e estratégia de
governo como instrumento de poder. A extensão do campo da avaliação, para além das
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salas de aula, tem estimulado o interesse pelos estudos das teorias e dos significados das
práticas avaliativas (DIAS SOBRINHO, 2003).
Diferentemente da avaliação de políticas públicas no sentido amplo, a avaliação
educacional não permeia todas as concepções e atividades devido a sua multiplicidade
conceitual e atividades, instituindo-se como pesquisa em ciências sociais, muito embora
autores como Dias Sobrinho (2003) e Afonso (2008), dentre outros, suscitem questões
que a conduzam para condição de pesquisa (SOUZA, 2017).
Nessa conjuntura, o papel e a função da avaliação em educação passam a ser
tidas, igualmente, pela busca em satisfazer a demanda pela chamada qualidade e atender
de forma transparente o ensino, e como o conhecimento deve manter-se para o
enfrentamento dos problemas de forma bem-sucedida (SOUZA, 2005). Outro papel
considerado relevante é o da mensuração e do desempenho em identificar os fatores que
afetam o desempenho escolar, o sucesso e o fracasso das políticas educacionais
(SCHARTZMAN, 2005). Em outras palavras, a avaliação em educação tem sido muito
direcionada para a aplicação de testes.
Ainda sob a ótica de Souza (2017), o que se coloca são as diferentes maneiras
em que a avaliação é compreendida, seja como pesquisa, monitoramento, teste ou até
mesmo como uma espécie de auditoria. Como regra, utilizando-se dos mesmos autores,
as avaliações apresentam-se, em parte de suas bases nucleares, como pesquisa.
Apoiando-se em Scriven (1973), a avaliação em educação determina
sistematicamente o mérito ou valor de alguma coisa. No campo educacional, a avaliação
implica no confronto presente do item a ser avaliado em seus concorrentes críticos,
sobretudo, na análise das dimensões de desempenho entre eles, observando-se as
necessidades da população antes que os objetivos do produtor. Para Stake (1973), a
noção de avaliação está cuidadosamente relacionada a se observar e dizer se algo é
“bom” ou “mal”, ou até mesmo quão “bom” ou “mal” é o valor do programa.
Para Tyler (1973), a avaliação educacional é de extrema relevância para
contribuir tanto com o professor quanto para dar ao público uma visão acerca dos
resultados educacionais e os problemas sob os quais necessitam de um melhor olhar.
Stufflebeam (1973), por sua vez, aponta que a avaliação não deveria servir apenas como
valor comprobatório dos programas, mas também deveria servir de respaldo para seu
aprimoramento.
Para uma melhor compreensão, é pertinente ressaltar que a avaliação em
educação insere-se no cotidiano dos professores, estudantes e escolas, passando a ser
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definida como patrimônio das instituições educativas (SOUZA, 2017). Ainda para o
autor, “[...] do ponto de vista da amplitude a aplicabilidade da avaliação de políticas
públicas é mais ampla, a avaliação em educação guarda sintonia com algo mais
específico e direcionado” (2007, p. 23).
Obviamente, a educação passa a se constituir em um importante campo de
estudo, no qual não apenas as práticas políticas e pedagógicas instituem-se, promovendo
intencionalidades, dentro e fora do âmbito educacional. Todavia, é importante destacar
seu caráter regulador, hierárquico e seletivo, tanto no seio das salas de aula quanto nos
domínios mais amplos da administração pública. Isso porque os conceitos de seleção,
medida e classificação estão figurados nos processos avaliativos, delineando um tipo de
concepção da própria avaliação.
A organicidade da compreensão da avaliação é destacada em cinco períodos
básicos, conforme aponta Dias Sobrinho (2003). Ainda com base nas discussões do
autor, abordaremos e discutiremos os períodos e o espaço temporal aproximado que
demarcam cada um deles.
Conhecido como o “pai da avaliação educativa”, Tyler foi o primeiro a vincular
os testes com o currículo. O período inicial da avaliação, denominado de pré-Tyler,
perpassa os últimos anos do século XIX e vai até as três primeiras décadas do século
XX. Centra-se na elaboração e aplicação de testes e medidas, buscando mensurar, a
partir dessas práticas, a capacidade dos alunos. Nesse período, a avaliação passa a ser
confundida com medição, adentrando ao campo da psicologia.
A capacidade dos alunos era mensurada por meio do rendimento, sem a adoção
do currículo que passa a existir apenas com Tyler (1976). Os instrumentos de medidas e
classificação na escola foram desenvolvidos com enfoque na psicometria com os testes
psicométricos, vinculados à psicologia, fundamentados no paradigma positivista e
quantitativista, sendo inicialmente aplicados na educação no início do século XX.
Com sua importância para o processo evolutivo da avaliação, os testes utilizados
passaram a ocupar um espaço significativo nas instituições de ensino e de formação até
os dias atuais. No início do século XX, desenvolveu-se como prática direcionada à
educação, tendo em suas bases a psicologia. Conforme analisa Dias Sobrinho (2003, p.
18),
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[...] A aprendizagem foi o problema central de estudos na psicologia
naquele momento, dada a relativa facilidade de mensurá-la e
quantifica-la, pois se supunha que pudesse ser controlada por meio de
métodos de análise científicos, pretensamente com grandes garantias
de credibilidade e fiabilidade, diferente do que ocorre no estudo de
outros fenômenos experienciais humanos mais complexos, que
envolvem, por exemplo, emoções e valores. A aprendizagem é em
geral quantificada por meio de números ou outras formas de notação e
classificação; porém, como medir emoções ou experiências
existenciais?

Em 1934, Tyler cunhou a expressão avaliação educacional e passou a ser
considerado pai da avaliação de currículo. Dentre os anos que compreenderam o
período de 1934 a 1945, consagrou-se o segundo período da avaliação, trazendo
relevante colaboração ao campo da avaliação, tendo como grande importância as
contribuições de Tyler. Esse período da avaliação consagra os objetivos como o centro
da avaliação, observando-se muito mais a gestão e o desempenho curricular e de
instituições e adotados os procedimentos técnicos de quantificação de aprendizagens, no
caso específico dos testes.
Nesse período os resultados pautados nos testes dos alunos deixam de ser
prioridade, observando se os objetivos estão sendo alcançados ou não por meio do
currículo e práticas pedagógicas. Em termos gerais, pode-se associar com cuidado o
segundo período da avaliação que introduziu elementos da futura avaliação de impacto.
A segunda geração da avaliação trouxe relevantes contribuições para o campo da
educação, principalmente ao que concerne e originaram os objetivos e seus critérios e
normas de avaliação, isso fica bastante evidente no pensamento de Dias Sobrinho
(2003, p. 19):

[...] A avaliação deveria, pois, determinar de forma experimental se os
estudantes individualmente eram capazes de demonstrar, ao final de
um processo de ensino, os objetivos previstos e declarados. Para
Tyler, deve haver uma congruência entre item de avaliação e objetivos
instrucionais. A avaliação é, assim, nessa concepção, um valioso
instrumento para regulação do conhecimento e das formas de adquirilo; mas do que isso define os comportamentos desejados, controla os
seus cumprimentos e aplica as sanções ou prêmios correspondentes
aos resultados.

Ainda sob a égide de Dias Sobrinho (2003), o terceiro período da avaliação,
periodizado por Stufflebeam e Shinkfield nos interstícios dos anos 1946 a 1957, foi
classificado como período da inocência. Esse período foi definido com descrédito tanto
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para a avaliação quanto para a própria educação, muito embora existissem significativos
trabalhos, produzidos com ênfase na área, pelo próprio Tyler, como o Basic Principles
of Curriculum and Instruction, publicado em 1949 pela Editora da Universidade de
Chicago.
Denominado de Realismo, o quarto período de avaliação compreendeu os anos
de 1958 a 1972 e foi considerado com notável entusiasmo no campo da avaliação,
principalmente em virtude das políticas sociais do presidente J. F. Kennedy e dos
governos americanos seguintes. Dias Sobrinho (2003, p. 22) nos chama atenção para
observar que

O modelo produzido pelo Pentágono passou a ser empregado também
nas escolas, tendo o seguinte objetivo: “elaborar programas que
possam ser enunciados, medidos e avaliados em termos do
custo/benefício”. Logo se percebeu a ineficácia de toda a metodologia
de avaliação utilizada até então para efeito dos diagnósticos que as
novas e complexas políticas estavam requerendo.

Esse período marcou em especial a década de 1960 por alocar significativos
programas do governo norte-americano, dentre eles o da “grande sociedade” como
essencial para as políticas públicas e não apenas as educacionais. A avaliação passa a
ser um instrumento que vai além da educação e da psicologia por incorporar
contribuições da sociologia, economia e da antropologia.
Não obstante, a avaliação transfigurou-se obrigatória nos programas federais
norte-americanos, pois as escolas passaram a ser responsabilizadas pelos baixos
rendimentos escolares e financiamentos públicos mal utilizados. Aos educadores restou
a incumbência de prestar contas aos usuários. A avaliação é ampliada e não se restringe
apenas à avaliação dos alunos, mas também aos professores e às escolas.
O escopo da avaliação, a partir da década de 1960, figura-se para o campo de
aplicação de políticas e programas com vistas à verificação e medição do
custo/benefício. A ênfase da avaliação não estava relacionada aos objetivos, mas sim
para as decisões governamentais pelo fato de fornecerem subsídios para a tomada de
decisão. Em suas bases, as avaliações passaram a ter como norte não só o positivismo,
mas com igual importância o naturalismo, por investigar a subjetividade das pessoas em
seu cotidiano e o motivo de suas ações e relações sociais.
A partir da década de 1970, a avaliação consubstancia-se em uma área de muitas
práticas e de um relevante objeto de estudo. Consolida-se uma ampla produção teórica
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de revistas específicas e livros, inclusive, com formações específicas originadas em
algumas universidades. A avaliação vai além das salas de aula e das instituições
educacionais, e são instituídas algumas universidades com cursos de formação em
avaliação e organizações profissionais. O avanço teórico da avaliação condicionou o
surgimento da meta-avaliação ou avaliação da avaliação, transformando a própria
avaliação em objeto de estudo (DIAS SOBRINHO, 2003).
O quinto período da avaliação, apoiando-se ainda em Dias Sobrinho (2003),
considera que a avaliação ganhou mais consistência, dado o período do profissionalismo
ou da profissionalização. Nesse contexto, a avaliação passa a constituir-se como objeto
de estudo de substancial interesse por organizações profissionais em congressos,
seminários e outros eventos. Surge, então, a identidade profissional do avaliador nos
Estados Unidos, bem como empresas especializadas para exercer essa função.
Dias Sobrinho (2003, p. 24, grifos do autor) afirma que

A ligação da avaliação a objetivos é uma tendência muito forte e
persistente em avaliação. Entretanto, os esquemas precisos, porém
muito limitados, de mensuração, praticados até os anos de 1960, em
vista de objetivos predefinidos, já não eram suficientes para os
diagnósticos de políticas complexas que então se implementavam.
Considerando as limitações relativas às frequentes faltas de declaração
prévia ou às muito comuns imprecisões de objetivos em matéria
sociais e políticas, a comunidade de avaliação tratou de expandir os
seus alcances. O esforço mais importante consistiu em superar o
sentido meramente descritivo e diagnostico da avaliação. A
contribuição essencial desse momento foi caracterizar a avaliação
como um julgamento de valor.

Ao se expandir no processo de ensino e aprendizagem, a própria avaliação
adentra um campo de tensões. As inconsistências de objetivos e a busca da superação do
aspecto descritivo e diagnóstico da avaliação em matérias sociais e políticas
propulsionaram a intencionalidade da comunidade de avaliação para uma expansão de
seus alcances.
A dimensão do valor da avaliação circunscreve-se em sua própria etimologia.
Além de descrever resultados obtidos, ela também passa a mensurar as entradas, os
contextos, os processos, as condições de produções e os elementos finais. Com efeito,
enquanto o processo se desenvolve, a busca da melhoria de cada uma de suas etapas
acontece, buscando garantir a efetividade educacional, principalmente em relação ao
ensino (DIAS SOBRINHO, 2003).
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Dias Sobrinho (2003) destaca duas funções da avaliação, que ele concebe de
certo modo como contraditórias. A primeira é a proativa, com caráter formativo, almeja,
segundo ele, melhorar e desenvolver o objeto em foco, seja um indivíduo, grupo,
programa, instituição, sistema. Ligando isso a teste, podemos citar a Prova Brasil, a
Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA, o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), dentre outros, com caráter de avaliação externa. Já a função retroativa se
configura na condição de prestação de contas e tem efeito somativo, integrando-se a
essa avaliação instrumentos de certificação, classificação, seleção e medida.
A esse ponto, Souza (2017, p. 52) assinala que na América Latina
[...] órgãos como o Banco Mundial e a OCDE assumiram papel
proeminente sobre a avaliação da educação. O PISA, por exemplo,
que é um teste atual da OCDE, foi grande inspirador do Enem, Enad e
o Ideb no país. Falando em linguagem coloquial, a concepção e
atividades de testes foram repaginadas e apresentadas como algo
novo.

Ou, ainda, para Afonso (2008, p. 71), “[...] Os exames e as formas de avaliação
externa são exemplo desse controle. Não é por acaso que essas formas de avaliação
reaparecem numa época como a atual e não é por acaso que a “nova direita” está
associada a essas decisões”.
Afonso (2008) explica o grande esforço que os neoliberais têm empenhado para
o esvaziamento, ainda maior, dos recursos necessários para a missão societal das escolas
públicas, como a via de solução para os problemas. Contudo, propõem uma
revalorização do ensino privado e a criação de “mecanismos de mercado”. Essa
tentativa tem buscado a redução da autonomia dos professores, subjugando-os ao
controle externo, tornando-os, cada vez mais, simples executores de programas e
currículos subjugados ao predomínio dos novos interesses hegemônicos.
Independente do lugar que esteja inserida, a avaliação educacional configura-se,
mundialmente, de forma abrangente pela similaridade da exigência de um controle
sobre os processos avaliativos, assim como por ampliar as fronteiras tradicionais do
campo de ação. Para Afonso (2008), em termos de compreensão sociológica, ou de
qualquer outra problemática do campo educacional, é substancial considerar a avaliação
como objeto de análise sociológica e mecanismo central na configuração e realização de
algumas dimensões das políticas educativas contemporâneas.

95

Partindo desse pressuposto, a avaliação educacional utilizada de forma ampliada,
para apontar as diversas modalidades de avaliação disponíveis no campo da educação,
de acordo com Afonso (2008, p. 72),

[...] vem constituindo um dos vetores mais expressivos das políticas e
reformas educativas deste final de século, e com maior evidência
desde o advento dos governos da chamada “nova direita”, ou seja, os
governos que iniciaram a sua atividade em muitos “países centrais” na
sequência da crise econômica dos anos de 1970, e que se
caracterizaram por tentar articular (de forma inédita) o neoliberalismo
econômico e o neoconservadorismo político.

E acrescenta ainda que “A modalidade de avaliação que tem servido melhor os
objetivos destas políticas pode ser designada por ‘avaliação criterial com publicitação
de resultados’” (AFONSO, 2008, p. 72). Essa modalidade de avaliação viabiliza que os
objetivos definidos pelo Estado sejam controlados e, respectivamente, seus resultados
possam ser verificados ou redimensionados por parte da sociedade em geral,
denominados como “consumidores” da educação escolar do país.
A ideologia de mercado na educação está bem presente em muitos discursos e
práticas sociais, sendo muito mais fácil no atual contexto discernir a reverberação no
contexto escolar, sendo, por exemplo, na adoção de critérios discriminatórios para
constituição de turmas ou classes, ou até mesmo na utilização mais frequente de formas
de avaliação mais seletivas (AFONSO, 2008). Isso porque

[...] De fato, ninguém parece indiferente aos resultados dos alunos nos
exames nacionais e já ouvimos falar em melhores e piores escolas em
função desses mesmos resultados. E muitos professores críticos sabem
que os resultados dos alunos têm como função latente favorecer uma
determinada representação social sobre as suas próprias competências
como profissionais, sendo por isso mais grave que só contém os
resultados que podem ser medidos e quantificados numa lógica
exclusivamente acadêmica, positivista e redutora da educação escolar.
Afinal, como queriam os neoconservadores, os exames (ou quaisquer
outras modalidades de avaliação externa) acabam por permitir uma
maior vigilância sobre as escolas, reduzindo autonomia profissional
dos professores e aumentando o poder coercitivo do Estado
(AFONSO, 2008, p. 73).

Ante o exposto, observa-se que a implementação de mecanismos de controle
ocorre ao delinearem-se, previamente, os objetivos curriculares nacionais. Além disso,
sem os objetivos claros e elaborados antecipadamente, não é possível a construção de
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indicadores que possibilitem aferir as performances dos sistemas educativos, numa
perspectiva de acompanhamento dos níveis da educação, sobre as quais se atribuem a
capacidade competitiva das economias nacionais num período de crescente globalização
(AFONSO, 2008). Trata-se, evidentemente, que

Não contestando a legitimidade que o Estado democrático tem para
acompanhar e orientar a educação escolar creio, todavia, que o retorno
conservador aos exames nacionais (ou a qualquer outra forma de
avaliação externa exclusivamente voltada para objetivos de controle) é
uma opção anacrônica e nada criativa – mesmo que pensemos que
essa opção começou por acontecer em países mais desenvolvidos
(AFONSO, 2008, p. 74).

Essas atividades de políticas, ao mudarem a própria teoria da avaliação, ao longo
das décadas de 1960 e 1970, passaram a valorizar e adotar bases epistemológicas
positivistas.
Desse modo, a avaliação passa a ser observada. Além de uma atividade
associada à aprendizagem em sala de aula, recai, sobretudo, nos diversos contextos do
cotidiano. E, por assim ser, a avaliação perpassa todos os campos dos saberes, desde os
mais conhecidos, como avaliação da aprendizagem ou do rendimento escolar, até as
modalidades de avaliação de cursos, programas, projetos, currículos, sistemas
educacionais, políticas públicas, sobrepondo-se como objeto controlador e regulador de
diversos setores sociais ou da administração pública.
Para Stake (1982), inexiste um único método para avaliação de programas
educacionais que oportunize a congruência das mais variadas situações, pois nem
sempre as informações almejadas são as mesmas. Isso porque os públicos interessados
têm anseios e valores distintos, assim como as disparidades existentes entre os estilos
adotados por cada avaliador, possibilitando ou não acolhimento e utilidade aos
diferentes clientes.
Para uma definição das dimensões básicas de avaliação, Scriven (1967) foi um
dos estudiosos que trouxe contribuições a fim de estabelecer a distinção entre o objetivo
da avaliação, apresentando um “valor” e seus papéis, isto é, as diversas razões e
circunstâncias que possibilitam a necessidade de inteirar-se desse “valor”.
Dissociar os estudos avaliativos realizados no transcurso da elaboração de um
programa, dos que são concretizados quando o programa está pronto, são questões
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centrais, pontuadas por Scriven (1967). Stake (1982) complementa, destacando que o
programa, ao estar sendo elaborado, estará agregando dia a dia seus componentes.
Stake (1982, p. 30) acrescenta que [...] “É difícil distinguir entre a avaliação
somativa de um componente concluído e a avaliação formativa de uma parte do
programa. A distinção não é nítida”. Os usuários serão a discriminação mais válida dos
resultados da avaliação. A questão primordial estará centrada no por que e não no
quando. Ou seja, os dois percursos levarão a uma tomada de decisão, com deliberações
discrepantes.
Em suma, como já exposto, a avaliação educacional sempre esteve arraigada à
avaliação da aprendizagem, isso porque inexiste um consenso puro acerca dos tipos de
avaliação. Considerada uma constante em nosso cotidiano e gradualmente apreciada
além dos testes, no caso específico do Ideb, objeto, a avaliação passa a alcançar os
currículos e os programas como forma de verificar os objetivos escolares, incluindo-se o
julgamento de valor.
Simultaneamente, cabe destacar, para os neoliberais, a constante ausência de
credibilidade acerca da capacidade dos educadores, especificamente, por consideraremse os efeitos e escassez da educação, na produção de bens e riquezas materiais. Nesse
contexto, todos os serviços públicos, e em particular a educação, é vista pelos políticos
profissionais e empresários como mal administrados (DIAS SOBRINHO, 2011).
Ainda para Dias Sobrinho (2011), os setores públicos como a educação passam a
ser tidos pelo viés da racionalidade e das mesmas práticas gerenciais dos sistemas
econômicos, ao se atribuir a ineficiência e a baixa qualidade da educação,
primordialmente, pela via gerencial. Ainda para o autor, “Pertencem a essa lógica a
‘gestão por objetivos’, ou por metas, e as análises do tipo ‘custo-benefício’ e as
respectivas avaliações que medem os resultados finais e as distâncias entre o realizado e
o projetado” (2011, p. 45).
Observam-se, então, os vários conceitos que integram a avaliação, e em
específico, algo particular, como a ideia da educação enquanto lugar que melhor
privilegiasse a avaliação (DIAS SOBRINHO, 2003). Para Alves e Acevedo (2002), a
avaliação não deve ater-se somente ao campo da aprendizagem, mas, envolver os
componentes do sistema e a instituição no conjunto, embora até os dias atuais ainda
predomine a ideia da avaliação apenas como universo de aprendizagem dos alunos.
Alves e Acevedo (2002) ainda nos chamam atenção para avaliação como
sinônimo de medição, desenvolvida paralelamente aos testes da psicometria. Para as
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autoras, os testes da aprendizagem surgem como julgamento arbitrário dos avaliadores.
Isso porque o design dos instrumentos de avalição (testes) pressupõe uma busca na
obtenção de resultados por melhores classificações, observando basicamente dois
grupos: um com melhores resultados e o outro com resultados inferiores, sendo
considerado, portanto, o grupo deficitário.
Nessa perspectiva, a escola não se configura como forma de homogeneizar
conhecimentos, mas sim, em manter as diferenças consideradas normais na população.
Além disso, os testes assim elaborados incluem algumas dificuldades em diferentes
níveis de perguntas que possibilitem discriminar entre o que é considerado bom, regular
e ruim (ALVES; ACEVEDO, 2002).
Ainda para as autoras, embora se reconheçam de forma válida, em muitos casos,
os testes de avaliação da aprendizagem podem não apresentar dados fidedignos. Isso
dadas as circunstâncias de que um aluno pode não ter atingido o nível desejado de
aprendizado e obter maior pontuação, ou no sentido inverso, que o aluno possa ter
atingido o nível mínimo desejado e encontrar-se classificado no grupo de pessoas
geniais.
Ressalte-se ainda que a aplicação dos testes no plano internacional e no Brasil,
enquanto instrumento de medição e um dos entendimentos de avaliação em educação,
tem crescido bastante. E aliada a isso, sua utilização caminha lado a lado com a
chamada avaliação externa e de larga escala.
Assim, os testes aplicados no campo educacional, em vários países do mundo, e
em todos os estados da federação brasileira, no caso da Prova Brasil como parte
integrante dos resultados do Ideb, para aferir um tipo de concepção de qualidade da
educação pública, são aplicados sob as mesmas condições, corrigidos e baseados sob os
mesmos critérios e padrões, conforme retratamos com base na literatura da avaliação
educacional.

3.3. A AVALIAÇÃO PREDOMINANTE EM EDUCAÇÃO
A avaliação do contexto educacional tem se tornado objeto de ampla discussão
na literatura especializada. O domínio ou o campo da avaliação em educação é, por sua
vez, abordado em diversos ângulos, que vão além da aprendizagem escolar até questões
sociais, políticas e epistemológicas. Além da aprendizagem, por exemplo, temos a
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avaliação institucional das universidades. Mas, ressalte-se, o que está mais presente é a
ideia dos testes como avaliação em educação.
Um dos grandes desafios da atual conjuntura socioeducacional brasileira tem
sido considerar, de um lado, uma concepção de qualidade avançada e crítica e, de outro,
uma concepção de qualidade e excelência da visão predominante que privilegia, dentre
outras coisas, uma visão quantitativista com a aplicação de testes etc.
Barriga (2008) destaca que essas dificuldades têm corroborado para que os
exames se convertam, infelizmente, diríamos, como principal instrumento da concepção
governamental no campo da educação e de seu entendimento da qualidade da educação.
O autor destaca a importância de se considerar a relação simétrica assemelhada entre
sistema de exames e sistema de ensino, nos quais, tanto autoridades do campo
educacional quanto professores, alunos e sociedade acreditam que existe.
A esse ponto, o autor assegura que
[...] Desta maneira se estabelece um falso princípio didático: um
melhor sistema de exame, melhor sistema de ensino. Nada mais fácil
que esta proposição. O exame é um efeito das concepções sobre a
aprendizagem, não o motor que transforma o ensino (BARRIGA,
2008, p. 43).

As polêmicas geradas em torno do papel que o exame exerce na sociedade, na
escola e no cotidiano dos alunos em geral ilustram que a avaliação envolve uma
reflexão e discussões acadêmicas que a remetem diretamente a um reducionismo
técnico, e omitem os vastos significados dessa prática (BARRIGA, 2008). Ainda para o
autor, “[...] É importante analisar a forma como o exame moderno efetua uma serie de
reducionismos técnicos sobre o saber pedagógico” (2008, p. 43).
Ao se falar da avaliação do ensino, é importante destacar-se a inquietação que se
coloca em face dessa questão. Observar-se o campo que se insere a avaliação e sua
abordagem remissiva em nível de política ou programas educacionais, sistema ou
subsistemas, pesquisa educacional, ou até mesmo de sala de aula, é essencial, sobretudo,
ao considerar-se ao que ela se destina e seus objetivos. Assim, ao determinarem-se os
objetivos, estes direcionarão as possíveis abordagens teóricas, a abrangência, a
conceituação, os tipos, as funções, as técnicas e os diferentes instrumentos da avaliação.
As recomendações do atual modelo dominante de administração pública
gerencial da educação provocaram alterações no campo educacional das instituições de
ensino, com ênfase sobre novos modelos de regulação e gestão. As políticas
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educacionais passaram a ser atendidas sob a égide da ideologia neoliberal, influenciadas
pela lógica em subordinar-se e acompanhar a orientação do campo econômico. Dessa
forma, a educação e a própria avaliação passaram a ser tratadas, predominantemente,
como complementos da economia ou vistos como os chamados fatores econômicos.
Os fundamentos conceituais dessa lógica são categorizados pela chamada
qualidade da educação, eficiência e eficácia do sistema educativo, maior vinculação
entre o sistema escolar (compreendida pelo currículo) e o que são consideradas as
necessidades sociais. O problema do exame passa a ser tratado como um dos pontos que
obtêm uma relevante dimensão na política educativa (BARRIGA, 2008). Para uma
melhor compreensão, Barriga (2008, p. 44-45) realça:
Em termos operativos esta política se concretiza numa redução real do
orçamento para a educação. A ordem é “fazer mais com menos”. De
fato, busca-se que em termos constantes resulte mais econômico o
gasto destinado a cada estudante no sistema educativo.

Essas atividades das políticas educativas de corte neoliberal são apanhadas e
fundamentadas por questões “acadêmicas” que restringiriam o acesso à educação. Esses
fundamentos subsidiaram novos fetiches pedagógicos, caracterizados por sua
fragilidade conceitual de alguns termos, como especificamente, a “qualidade da
educação” (BARRIGA, 2008).
Alguns instrumentos são elaborados com o intento de legitimar a restrição à
educação e ao exame é conferido esse papel. O fato é que, para Barriga (2008, p. 45),
“Todo mundo sabe que o exame é o instrumento a partir do qual se reconhece
administrativamente um conhecimento, mas igualmente reconhece que o exame não
indica realmente qual é o saber de um sujeito”.
Esteban (2008), por sua vez, considera que o fracasso escolar é configurado
pelas múltiplas negações e a legitimidade de conhecimentos e vivências é sobreposta à
margem dos limites socialmente convalidados. E complementa:

A inexistência de um processo escolar que possa atender às
necessidades e particularidades das classes populares, permitindo que
as múltiplas vozes sejam explicitadas e incorporadas, é um dos fatores
que fazem com que um grande potencial humano seja desperdiçado
(ESTEBAN, 2008, p. 7).
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A habitualidade em verificar o exame como elemento inerente a toda ação
educativa o constitui como uma faceta particular da concepção de avaliação educacional
atualmente mais praticada. Isso fica bastante evidente ao se considerar a prática dos
professores em examinar os estudantes após as aulas, buscando avaliar o conhecimento
adquirido (BARRIGA, 2008). Essa afirmação é descontruída por um estudo, acerca da
história do exame nas práticas pedagógicas, destacada em três momentos:

Primeiro porque o exame foi um instrumento criado pela burocracia
chinesa para eleger membros das castas inferiores. Segundo porque
existem inúmeras evidências de que antes da idade média não existia
um sistema de exames ligado à prática educativa. Terceiro porque a
atribuição de notas ao trabalho escolar é uma herança do século XIX a
pedagogia. Herança que produziu uma infinidade de problemas, dos
quais hoje padecemos (BARRIGA, 2008, p. 46, grifos do autor).

Desse modo, se descontextualizado da sua relação histórica com o
conhecimento, é pertinente ressaltar as questões sociais que envolvem os problemas
relacionados ao exame, sobretudo, aquelas que não podem ser resolvidas. Muito embora
considerado como espaço de convergência de múltiplos problemas, das mais variadas
ordens, sejam sociológicas, políticas, psicopedagógicas e técnicas, no fundo, resume-se,
em virtude de seu reducionismo, por cumprir a dimensão técnica, desconsiderando os
outros âmbitos de estruturação (BARRIGA, 2008).
Sob essa dimensão, o exame, além de sintetizado pela significância dos seus
diversos problemas, também pode ser observado como espaço social e técnica
“educativa” na qual se deposita uma enxurrada de expectativas. Para Barriga (2008), o
fato é que, quando a sociedade perde a capacidade de resolução de seus problemas,
sejam eles de ordem econômica, social, psicopedagógica e política, esta acaba por
transferir essa impotência, determinando uma excessiva confiança em “elevar a
qualidade da educação” por meio da racionalização e uso do exame como instrumento.
Dessa maneira, observa-se a relevante dimensão que o exame assume pelos
diversos grupos sociais, sejam eles diretores das instituições escolares, pais de família,
alunos e, propriamente, os professores. Mesmo assumindo pensamentos antagônicos,
cada grupo tem sua representação social acerca do papel do exame, todavia, em termos
gerais, esses grupos direcionam-se a um pensamento: “[...] esperar que através do
exame se obtenha um conhecimento ‘objetivo’ sobre o saber de cada estudante
(BARRIGA, 2008, p. 47).
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Para Barriga (2008), o exame, por si só, não pode responder por todas as
instâncias sociais, tampouco pelos problemas acarretados em outras instâncias sociais. E
acrescenta:
[...] não pode ser justo quando a estrutura social é injusta; não pode
melhorar a qualidade da educação quando existe uma drástica redução
de subsidio e os docentes se encontram mal pagos; não pode melhorar
os processos de aprendizagem dos estudantes quando não se atende
nem a conformação intelectual dos docentes, nem ao estudo dos
processos de aprender de cada sujeito, nem a uma análise de suas
condições materiais (BARRIGA, 2008, p. 47).

É evidente a constatação da convergência de todos esses problemas sob o exame,
e que este, enquanto instrumento social, não pode resolvê-los. Outro ponto, de igual
relevância, é o superdimensionamento que o exame ocupa no espaço social e as
múltiplas inversões que permeiam as relações sociais e pedagógicas (BARRIGA, 2008).
Essa inversão, para o autor, é qualificada em termos foucaultiano como um
espaço no qual são invertidas as relações de saber e de poder (FOUCAULT, 1977). Isso
porque as relações de saber são substancialmente apresentadas como relações de poder
ao se observar o processo evolutivo dos exames, por meio de mecanismos de poder, tais
como sociedade, instituição educativa e docente. Essa relação é expressamente
fundamentada por Barriga (2008, p. 48) quando enfatiza que
Esta hipótese do exame como um espaço de inversão de relações é
muito frutífera enquanto nos permite efetuar outro conjunto de
precisões. De fato, desde nossa aproximação através do exame se
realizam outras três inversões: uma que converte os problemas sociais
em pedagógicos (e permanentemente busca sua resolução só neste
âmbito); outra que converte os problemas metodológicos em
problemas só de exame, e uma última que reduz os problemas teóricos
da educação ao âmbito técnico da avaliação.

Na evolução da pedagogia, o exame perdeu sua dimensão pedagógica e
metodológica e inseriu-se no espaço de conflitos entre problemas de diversas índoles. É
importante enfatizar que o exame na pedagogia não pode voltar-se para a resolução de
problemas de outras instancias sociais que não seja a sua (BARRIGA, 2008).
A predominância da avaliação por meio de exames, cuja valoração está muito
mais relacionada ao produto final das aprendizagens medida pelas provas que em
detrimento dos processos formativos, é reflexo da prática de educadores que buscam ser
fiéis ao modelo tradicional de ensino e dos profissionais que abraçaram a ideologia
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neoliberal. De acordo com Luckesi (2011 p. 180), “[...] praticamos predominantemente
exames escolares, em vez de avaliação; todavia de forma inadequada, usamos o termo
“avaliação” para denominar essa prática”.
Conforme Luckesi (2011, p. 180), “[...] nos dias atuais, em nossas escolas,
efetivamente anunciamos uma coisa – avaliação – e fazemos outra – exame, o que
revela um equívoco tanto no entendimento quanto na prática”. Desse modo, é necessário
considerar a importância de cada uma das instâncias avaliadoras (processo e produto) e
o cumprimento das funções no processo de escolarização, exercidas por ambas,
conforme elucida o autor:
A avaliação diversamente dos exames, tem como centro
predominantemente de atenção o processo de construção de um
resultado, sem perder, em momento algum, a perspectiva do produto
final que dele decorre e sobre o qual, por meio da “avaliação de
produto”, faz incidir a certificação (LUCKESI, 2011, p. 188).

A essencialidade do professor em reconhecer seu papel no ato da avaliação,
compreendendo-a para além de uma mera medição, é resultado de uma prática
avaliativa, pautada na construção do conhecimento e produção de novos saberes.
Os processos avaliativos que seguem sob uma perspectiva construtiva emanam
rigorosamente a serviço de uma educação emancipatória, cujo realce recai nas funções
diagnósticas e formativas da avaliação. A ênfase nos processos avaliativos não deve ser
pautada na verificação de produtos, considerando apenas os aspectos quantitativos e não
qualitativos.
Esteban (2008) destaca a construção de propostas que redefinam o cotidiano
escolar, no qual a avaliação passa a ter um significante papel nesse processo. Dentre as
perspectivas apresentadas, destaca-se, a retomada do padrão rígido definido pela
avaliação quantitativa.

[...] Este me parece ser o que está sendo assumido pelas propostas vindas do
MEC – SAEB e “Provão”, no caso da avaliação, complementados pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais. O tema central do discurso é “qualidade
da educação”, qualidade esta que será avaliada através da quantificação do
desempenho cognitivo e das habilidades adquiridas, ou seja, o conhecimento
que foi transmitido para os alunos é retido por eles (ESTEBAN, 2008, p.10,
grifos da autora).

A avaliação se revela um “mecanismo de controle” dos tempos, dos conteúdos,
dos processos, dos sujeitos e dos resultados escolares.
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Assim, classificar os estudantes em bons e maus, ou as suas escolas em boas ou
ruins, reverbera diretamente nos currículos, que poderão reduzir a prática docente a
meros conteúdos de provas, sobretudo, se a classificação e os resultados desses rankings
estiverem vinculados ao financiamento educacional ou a qualquer outra forma de
premiação ou punição dos sujeitos envolvidos, sejam alunos, professores, diretores e
escolas.
Essas observações dos autores mencionados são importantes, como podemos
depreender, porque remetem de uma maneira ou de outra para algumas críticas e limites
do Ideb enquanto teste. Em outras palavras, não é difícil concluir que o Ideb deve ser
avaliado não enquanto um teste milagroso e uma avaliação de excelência, mas como
uma maneira de ver a educação, a aprendizagem e a própria avaliação no geral.
Ao mesmo tempo, temos que levar em conta que os testes não surgem do nada e
não devemos isolá-los de qualquer contexto. Além de que, guardam uma relação
estreita, igualmente com uma determinada visão de qualidade, como veremos em
seguida.

3.4 OS TESTES, AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS E A QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO

As agências internacionais e os organismos multilaterais vêm desempenhando
nas últimas décadas fortes influências nas políticas públicas em vários países.
Motivados por inspirações do modelo neoliberal, essas instituições emergem ditando
algumas prioridades que têm refletido na agenda governamental e na elaboração das
políticas públicas educacionais de países denominados emergentes. As organizações
intergovernamentais, também conhecidas como multilaterais, são aquelas que

[...] institucionalizam relações entre Estados (por exemplo, a
Organização das Nações Unidas – ONU, em que os representantes
nacionais são encarregados de defender, pelo menos teoricamente, não
seus interesses individuais, mas interesses e políticas de seu país)
(ROSEMBERG, 2000, p. 69).

Além do objetivo de delimitar e firmar os direitos de propriedade dos atores
internacionais, os organismos multilaterais buscam também, formalmente, reerguer
economias e sistemas políticos e proteger os Estados membros em eminência de
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ameaças internacionais. Contudo, ao passo que esses objetivos apresentam-se em função
da ação dos estados participantes, algumas ressalvas são estabelecidas com a
propositura de serem seguidas.
Com influência das dinâmicas internas e externas, as agendas políticas das
organizações multilaterais preestabelecem as metas que deverão ser cumpridas,
especialmente nos países de capitalismo dependente. Inclusive, lembra Rosemberg
(2000), podendo redimensioná-las, no caso de pressões externas.
Essas políticas públicas são pautadas na abordagem economicista para a
educação básica e submetidas aos ajustes macroeconômicos impostos pelo FMI,
sofrendo adaptações estruturais ao receberem determinações e prioridades no que
concernem às mudanças na legislação, investimento/financiamento, programas,
projetos, dentre outros.
A reorganização do papel das políticas públicas, a partir da década de 1980, em
função da crise e endividamentos dos países do antigo Terceiro Mundo, principalmente
na América Latina, possibilitou a esses organismos um cenário propício de
renegociações das dívidas externas. Essas novas orientações de políticas públicas não
foram consolidadas paralelamente em todos os países, a exemplo das políticas
educacionais no Estado brasileiro, que se estenderam pela década de 1990.
As chamadas reformas dos sistemas educacionais dos países da América Latina,
e em específico no Brasil, no final da década de 1980 e durante toda a década de 1990,
foram impostas como diretrizes do Banco Mundial – BM, da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, do Fundo das Nações Unidas
para a Infância – Unicef e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe –
Cepal. É notória a expressiva influência desses organismos para as políticas
educacionais, na década de 1990, como estratégia de inseri-los de forma mais subjugada
na economia mundial.
Composto por um conjunto de organismos, o BM engloba várias agências, tendo
como principal o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird,
dentre outras como a Associação Internacional de Desenvolvimento – IDA, a
Cooperação Financeira Internacional – IFC, o Centro Internacional para Resolução de
Disputas sobre Investimentos – ICSID, a Agência de Garantia de Investimentos
Multilaterais – Miga e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente – GEF.
O foco central das orientações do BM passava pelo discurso do crescimento
econômico dos países dependentes e pelo combate à pobreza. Isso foi alterado ao se
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considerar que apesar de duas décadas de crescimento contínuo na economia (1950 e
1960), as desigualdades sociais agravaram-se e a pobreza persistiu. Esse fato
impulsionou o leque de investimentos do Banco em diversos setores, dentre eles a
agricultura e o social, passando a dar maior destaque ao discurso recorrente da
preocupação com a pobreza (SILVA; AZZI; BOCK, 2005).
Nesse cenário, o BM passa a considerar a educação como instrumento
fundamental na busca de promover o avanço econômico e minimizar a pobreza.
Observa-se então, um potencial ilusório no qual se atribui à educação o papel de refrear
a pobreza.
A inclusão do setor social nos créditos do BM de forma alguma se
consubstanciou pela motivação da justiça social, mas sim como estratégia política. A
preocupação com a pobreza, nas ações do BM, foi muito mais propulsada por um
imperativo político que por uma questão social. Isso fica evidente no pronunciamento
do presidente do banco na época:

Quando os privilegiados são poucos, e os desesperadamente pobres
são muitos e quando a diferença de ambos os grupos se aprofunda em
vez de diminuir, só é questão de tempo até que seja preciso escolher
entre os custos políticos de uma reforma e os riscos políticos de uma
rebelião. Por este motivo, a aplicação de políticas especificamente
encaminhadas para reduzir a miséria dos 40% mais pobres da
população dos países em desenvolvimento, é aconselhável não
somente como questão de princípio, mas também de prudência. A
justiça social não é simplesmente uma obrigação moral, é também um
imperativo político (MCNAMARA, 1972 apud FONSECA, 1998, p.
3).

Destacam-se, ainda, alguns elementos importantes propostos pelo BM, dentre
eles “[...] a lógica do ‘pacote’ de medidas, focalizando o ensino primário, a
responsabilização das unidades escolares, o que chama de ‘eficácia’ escolar, entre
outros elementos” (SILVA; AZZI; BOCK, 2005, p. 6). Outro ponto de igual
importância aduz:
[...] o lugar dos professores em seu discurso e nas práticas que apoia é
alarmante, uma vez que explicita não considerá-los estratégicos em
comparação com outros insumos educacionais, chegando até a
defender um teto salarial no âmbito da Iniciativa Via Rápida.
Considera recomendável uma razão de quarenta alunos por professor
e, ao mesmo tempo, prega a educação a distância como estratégia de
eficácia – o que, como atestaram fontes entrevistadas neste ensaio,
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vem provocando impactos negativos na qualidade da educação
(SILVA; AZZI; BOCK, 2005, p. 6).

Ao assumir cada vez mais o papel político, o BM passou a ampliar suas funções
técnicas e financeiras, formulando políticas globais e setoriais, buscando influenciar nas
agendas governamentais dos países que recorrem aos seus financiamentos. O foco de
atuação mediante essas alterações em suas funções é deslocado para alguns setores
sociais, dentre eles, a educação.
Estava aberta, portanto, a porta para as concepções quantitativistas ligadas à
educação e, mais particularmente, à aplicação dos atuais testes. Pois estes trazem na sua
bagagem um vínculo com uma visão economicista da educação.
No ano de 1995, o BM publica o documento Priorities and Strategies for
Education (Prioridades e Estratégias para a Educação), dispondo as diretrizes para a
educação básica nos países de capitalismo dependente. Como recomendação, no seu
discurso, o Banco “sugere” a inserção dos seguintes elementos como diretrizes: a
melhoria da qualidade e da eficácia da educação; a ênfase nos aspectos administrativos
e financeiros; a descentralização e autonomia das instituições escolares; a maior
participação dos pais e da comunidade nos assuntos escolares; o impulso para o setor
privado e organismos não governamentais no terreno educativo; a mobilização e
alocação eficazes de recursos adicionais para a educação; um enfoque setorial; a análise
econômica como critério dominante na definição das estratégias (BANCO MUNDIAL,
1995).
Cabe destacar que dentre as diretrizes mencionadas no documento Priorities and
Strategies for Education alguns elementos são realçados e evidenciam a tendência do
Banco consoante a educação, elegendo como prioritária a educação básica.
Para o discurso do BM, a melhoria da qualidade da educação está arraigada a um
aprendizado efetivo. Para tanto, alguns aspectos são destacados como imprescindíveis:
bibliotecas; laboratórios; tamanho da classe; tarefas de casa; livros didáticos; tempo de
instrução; conhecimentos e experiência do professor; salários do professor. Como
recomendação, o BM propõe investimentos, preferencialmente, para o acréscimo no
tempo de instrução, na oferta dos livros didáticos e no aprimoramento do conhecimento
do professor, favorecendo a formação em serviço (TORRES, 1996).
Sob esse entendimento, a educação é reduzida a alguns insumos e a qualidade
representada pela presença de alguns elementos, sobretudo, se esses são ou não
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priorizados. Nessa circunstância, a aprendizagem e seu custo são obtidos por meio das
relações no tocante aos objetivos da aprendizagem (CORAGGIO, 1996), e a escola
analisada com critérios do mercado e comparada a uma empresa (TORRES, 1996). O
fundamental dessas orientações, não por acaso, foi claramente adotado nos Estados
Unidos, como denuncia Ravitch (2011). Ou seja, país-chave da ideologia neoliberal.
Os aspectos administrativos e financeiros recairiam sob o discurso da égide da
descentralização e da autonomia das instituições escolares, compreendidas como
transferência de responsabilidades de gestão e de captação de financiamento nos moldes
empresariais. A competência do Estado estaria arraigada à manutenção de centralizar as
funções de fixar padrões, propiciar insumos que influenciem no rendimento escolar,
escolher estratégias flexíveis para obtenção e utilização desses insumos para o
monitoramento do desempenho escolar (BANCO MUNDIAL, 1995).
Mais ou menos no mesmo período, duas grandes conferências internacionais de
educação resultaram na elaboração de documentos importantes para a educação
mundial. A primeira aconteceu em Jomtien, na Tailândia, no ano de 1990, denominada
Conferência Mundial de Educação para Todos, cujo objetivo era estabelecer
compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos
necessários a uma vida digna; a segunda, ocorrida em Dakar, no Senegal, em 2000,
intitulada Cúpula de Educação para Todos, objetivando, no seu discurso, metas efetivas
para a educação básica, contemplando a dimensão da qualidade da educação nos países
considerados em desenvolvimento.
Participaram das discussões a Unesco e o Unicef, com o apoio do BM e de
várias outras organizações intergovernamentais, regionais e organizações ONGs. Das
metas destacadas na conferência de Dakar, é importante mencionar, dentre elas:
“melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para
todos, de forma a garantir resultados reconhecidos e mensuráveis, especialmente na
alfabetização, matemática e habilidades essenciais à vida” (BRASIL, 2014b, p. 6).
No contexto considerado pós-Dacar, o antigo ensino primário e um teto salarial
para os professores foram recomendados pela Iniciativa Via Rápida – IVR, mecanismo
de financiamento de chamada cooperação internacional para a área da educação,
endossado pelo BM. O pacote de reformas educativas nas últimas décadas do século
XX, pelo BM, para diversos países, trouxe alguns componentes principais, como:

a) Prioridade na educação primária.
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b) Melhoria da eficácia da educação.
c) Ênfase nos aspectos administrativos.
d) Descentralização e autonomia das instituições escolares,
entendida como transferência de responsabilidades de gestão e
de captação de financiamento, enquanto ao Estado caberia
manter centralizadas as funções de fixar padrões, facilitar os
insumos que influenciam o rendimento escolar, adotar
estratégias flexíveis para a aquisição e uso de tais insumos e
monitorar o desempenho escolar.
e) A análise econômica como critério dominante na definição
das estratégias (SILVA; AZZI; BOCK, 2005, p. 14).

Dentre os pontos enfatizados, destacamos dois que fazem remissão direta a esta
pesquisa: a melhoria da eficácia da educação e a aceitação de novas estratégias para
monitorar o desempenho escolar. Outro ponto, também relevante de se considerar, é a
análise econômica mencionada no último item, destacada pelo BM como principal
metodologia para se definir as políticas educacionais, redefinindo o papel do governo e
fortalecendo os princípios neoliberais.
A esse respeito, Coraggio (1996, p. 95) realça que “[...] além do cálculo das
relações financeiras de custo-benefício, o instrumental economicista de abordagem da
educação implica, em última análise, a gradual introjeção e institucionalização de
valores da esfera do mercado no âmbito da educação e da cultura educacional”. A
democratização da escola passa estar relacionada à denominada reforma administrativa
do sistema escolar e ao discurso da autonomia das instituições e de uma pretensa
qualidade dos serviços, arraigada a mecanismos que regulem a eficiência, a
produtividade, e a eficácia, obviamente, numa perspectiva neoliberal para a educação.
A educação é tida pelo BM não como um direito de todos, mas como uma
prestadora de serviços (pública ou privada). Nesse prisma, os critérios de avaliação da
educação devem ser pautados sob o desempenho dos professores e na oferta do serviço
aos seus “clientes”, os pais. A melhoria da qualidade da educação, seja pública ou
privada, passa a ser vista pelo viés da utilidade mercadológica do produto, ou seja, as
capacidades adquiridas pelos alunos (SILVA; AZZI; BOCK, 2005). Segundo Coraggio
(1996, p.102), a perspectiva educacional do Banco traduz-se em

[...] uma correlação entre sistema educativo e sistema de mercado,
entre escola e empresa, entre pais e consumidores de serviços, entre
relações pedagógicas e relações de insumo-produto, entre
aprendizagem e produto, esquecendo aspectos essenciais próprios da
realidade educativa.
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A lógica do mercado é fortemente influenciada pela concepção de eficiência dos
sistemas de ensino, isso, tanto pelo posicionamento das famílias como “consumidores”
e corresponsáveis pela sua manutenção desse serviço quanto pelas privatizações como
nível mais elevada da atividade capitalista.
Apesar de serem recomendadas pelo BM, no documento Priorities and
strategies for education, as diretrizes para a educação, consagrando que a “educação é
um direito universal”, e as ações propostas remetem ao ideário mercantilista ao
vincularem os investimentos públicos aos resultados de produtividade com menor custo.
E, diríamos, remetendo, de uma forma ou de outra, para a aplicação de testes.
No Estado brasileiro, a configuração das políticas educacionais, a partir da
década de 1990, exerce influências no papel do Estado, respondendo de forma
subordinada ao contexto da mundialização do capital, sobretudo, ao observar-se a
incorporação dos princípios neoliberais, impostos pelos organismos multilaterais,
principalmente, no setor educacional para a sociedade brasileira.
É pertinente ressaltar a ingenuidade de se pensar que as orientações provenientes
das políticas dos organismos multilaterais são prescritas aos governos sem anuência
destes (ROSEMBERG, 2000). Isso porque os “pacotes” educacionais apresentados na
agenda governamental são alvos de influências internacionais e nacionais, tanto por
parte do governo quanto da intitulada comunidade acadêmica.
Na década de 1990, mais especificamente no governo de Fernando Collor de
Melo (1990-1992), uma série de modificações foram influenciadas pelo modelo
neoliberal. Prosseguindo com uma maior aproximação entre o governo brasileiro e o
BM, principalmente no ínterim do governo de Fernando Henrique Cardoso (19952003).
Para Altman (2002), o plano de governo de FHC, em 1994, apresentou
proposições para as reformas educacionais, alicerçadas às diretrizes do BM, como a
redução das taxas de responsabilidade do Ministério da Educação como instância
executora; o estabelecimento de conteúdos curriculares básicos e padrões de
aprendizagem; a implementação de um sistema nacional de avaliação do desempenho
das escolas e dos sistemas educacionais para acompanhar a consecução das metas de
melhoria da qualidade do ensino.
De acordo com Silva, Azzi e Bock (2005, p. 21), a atuação do BM na educação
brasileira vai
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Para além de um alinhamento de visões e políticas educacionais entre
o Banco e o Ministério da Educação, particularmente durante o
governo FHC, há também a ação direta do Banco Mundial na
educação brasileira por meio dos projetos por ele financiados.

A adequação do sistema de ensino brasileiro, as chamadas reformas do Estado,
tiveram como via principal as orientações dispostas pelas instituições financeiras
multilaterais. A focalização no ensino fundamental, por exemplo, passa a constituir-se
em um dos principais componentes do receituário do Banco Mundial. Com o intento de
focalizar esforços e recursos no ensino fundamental regular, a gestão de FHC aprovou a
Lei Federal, nº 9424/96, criando o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. Essa tentativa de focalização foi
criticada por diversos setores por não contemplar as etapas da educação infantil e do
ensino médio, além da modalidade da educação de jovens e adultos.
No que concerne à legislação educacional brasileira, promulgada pela Lei de
Diretrizes e Bases – LDB, nº 9394/96, esta veio atender aos interesses do capital
internacional, expressos pela ideologia neoliberal. Considerada como mais um setor a
servir ao capital, a educação brasileira é afetada e transformada em um serviço.
Com o início da gestão do presidente Lula, a partir do ano de 2003, o Ministério
da Educação elege como prioridade a implantação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
Fundeb, contemplando todos os níveis e modalidades da educação básica. Por outro
lado,

[...] houve continuidade no que refere à política restritiva de gasto
público, que limita os investimentos em educação. A Desvinculação
de Recursos da União (DRU), política herdada da gestão FHC e
mantida no governo Lula, retira anualmente R$ 4 bilhões do montante
de verbas vinculadas à educação. Em relatório recente, o Banco
Mundial elogia esse mecanismo e critica a vinculação de verbas,
recomendando a flexibilização (SILVA; AZZI; BOCK, 2005, p. 21).

O BM relata investimentos de mais de US$ 2,1 bilhões em financiamentos de
programas na educação brasileira. Para o Banco, a principal problemática encontrada na
educação básica pública concerne nas taxas de abandono e repetência (SILVA; AZZI;
BOCK, 2005).
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O papel da educação passa a ser tido pelos organismos internacionais e nacionais
como um dos fatores determinantes da condição econômica do país, na conjuntura
mundial. Desse modo, tanto os organismos internacionais (a exemplo, BM, Unesco,
Unicef, Cepal) como os nacionais do governo propõem, em seus discursos, a elaboração
de políticas educacionais que visem minimizar as adversidades provenientes do
capitalismo.
Ao examinarem-se as recomendações do BM para a educação, constata-se que
mesmo tendo o discurso da educação como direito universal, está visivelmente
subjugada a uma perspectiva economicista, sendo encarada como critério de eficiência
dos serviços de ensino e amparo social. Nitidamente, o papel da educação é desdenhado
e a lógica de mercado capitalista é considerada como um pilar estratégico para o
desenvolvimento econômico mundial.
Assim, observa-se a relevante influência das orientações do BM e do capital
como um todo sobre as políticas públicas educacionais, amplamente respaldadas pelos
governos brasileiros. Isso fica também evidente quando da implementação de
mecanismos de monitoramento e acompanhamento das ações e políticas em curso. Em
específico, e de igual importância, destacamos o Sistema Nacional de Avaliação, e o seu
papel para o planejamento e redefiniçao de cenários, principalmente, para a formulação
de políticas e programas que possam responder às mudanças oriundas e ao processo
evolutivo das demandas socialmente abordadas. E essas orientações, como já
indicamos, guardam relações diretas ou indiretas com o tipo de avaliação em educação e
seus respectivos procedimentos, ou seja, com a aplicação dos atuais testes e outros,
como na educação básica. É o que veremos em seguida.

3.5. O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL
As chamadas reformas educacionais empreendidas em países federativos, como
no caso do Brasil, cujos sistemas de ensino são caracterizados por alguns elementos da
descentralização político institucional, requerem, primordialmente, a implementação de
mecanismos de monitoramento e avaliação das ações e políticas governamentais.
Esses instrumentos de gestão buscam auxiliar a verificação das chamadas
reformas, além de fornecer dados objetivando saber como está a efetividade das
políticas em curso. Outro ponto, de igual relevância que devemos realçar, é a
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transparência das informações, visando assegurar o cumprimento de dois requisitos
básicos da democracia: a publicização dos resultados obtidos das avaliações realizadas;
e a prestação de contas à sociedade.
Um aspecto não menos relevante diz respeito à influência estratégica que os
sistemas de avaliação e informação educacional desempenham como norte para o
planejamento e desenho das políticas e programas, contribuindo para suas formulações
de modo que possam responder às expectativas da agenda governamental,
considerando-se as tendências de mudanças verificadas.
A fidedignidade da base de dados dos sistemas informacionais é de extrema
relevância para o cumprimento desses objetivos. Além disso, os instrumentos de coleta
de dados devem conter informações atualizadas, em instrumentos confiáveis de coleta, e
metodologias fundamentadas cientificamente, em específico, com ênfase no campo de
avaliação das políticas públicas.
No Estado Brasileiro, o sistema governamental de avaliação da educação foi se
alargando a partir do final da década de 1980 até os dias atuais. No ano de 1988, criouse o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau – Saep/MEC, os
estados do Paraná e do Rio Grande do Norte são eleitos como estados pilotos, com
intenção de testar instrumentos e procedimentos. A falta de recursos, porém,
impossibilitou o desdobramento do projeto, que foi viabilizado, efetivamente, a partir da
década de 1990, com o primeiro ciclo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica – Saeb. Sucessivamente, os ciclos de avaliação deram-se por meio de
amostragem trianuais (BONAMINO; FRANCO, 1999).
No ano de 1993, o subcampo da avaliação buscava legitimidade acadêmica e
reconhecimento social. Para tanto, as universidades foram convidadas a prestarem
contribuições, por meio de especialistas nas áreas da gestão escolar, docência e
currículo (WERLE, 2010).
Os sistemas de avaliação e informação na área da educação foram implantados
no Brasil, a partir do ano de 1995, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais – Inep. Com ênfase na importância da disseminação de dados, o
Centro de Informações e Biblioteca em Educação – Cibec organiza e expõe as bases
complementares da informação. Esse período foi marcado pelas fortes influências e
determinações dos organismos multilaterais, nos procedimentos de avaliação dos
sistemas de ensino, assim como
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[...] passaram a ser realizados com empréstimos do Banco Mundial e
foi definitivamente adotada a terceirização na definição de operações
técnicas, frente ao que o Ministério da Educação passou apenas a
definir os objetivos gerais do sistema de avaliação (WERLE, 2010, p.
27).

Na primeira década do século XXI, ocorre uma mobilização impulsionada pelo
MEC, buscando delinear um rigoroso planejamento para o funcionamento do Saeb, com
o intuito, segundo a instituição, de aprimorá-lo. Repaginado em 2005, o Saeb inclui a
Prova Brasil, e, dentre outras mudanças, destaca a avaliação em larga escala com
aplicação bianual, com caráter universal (BONAMINO; FRANCO, 1999).
A portaria ministerial nº 931, de março de 2005, normatiza o Saeb que traz em
sua composição a Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb e a Prova Brasil,
objeto de avaliação desta pesquisa, composta pela Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar – Anresc. Os sistemas de avaliação dispõem em suas estruturas seus principais
componentes: os censos escolares e as avaliações nacionais. Em seu parágrafo segundo,
estão explicitados como objetivos gerais:

[...] a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma
que cada unidade escolar receba o resultado global; b) contribuir
para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma
cultura avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e
equidade da educação brasileira e adequados controles sociais de
seus resultados; c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino,
redução das desigualdades e a democratização da gestão do ensino
público nos estabelecimentos oficiais, em consonância com as metas e
políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional; d)
oportunizar informações sistemáticas sobre as unidades escolares
(BRASIL, 2005, grifos nossos).

Como se observa, a avaliação tem claramente o viés dos testes como ponto
central e estes são apresentados como indicadores de qualidade na educação e assumem
um caráter nacional e mais amplo.
Dentre as principais avaliações na educação, destacamos: o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica – Saeb, o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, o
Exame Nacional de Cursos – ENC, mais conhecido como “Provão”, o ensino superior é
avaliado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) por meio,
dentre outros instrumentos, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(Enade). Cabe destacar que o cerne da nossa pesquisa volta-se para os anos finais do
ensino fundamental da educação básica.
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As avaliações, consideradas de larga escala, estão atualmente presentes em todas
as etapas e níveis de ensino, com exceção da educação infantil. Ligado ao Ministério da
Educação e Cultura (MEC), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) é o órgão responsável por organizar e padronizar os testes a
serem aplicados, em todo território nacional brasileiro.
O interesse iminente nos resultados do Saeb tem destaque no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o qual tem sido objeto de muitas
discussões e suscitado o aspecto investigativo de muitos pesquisadores, acerca do seu
funcionamento, relevância e desdobramento no âmbito da política educacional
brasileira, bem como do seu significado mais geral e ideológico (GARCIA, 2017).
Vários acordos e convênios intergovernamentais têm incitado o aspecto
investigativo das pesquisas acerca da política educacional brasileira, cuja relevância tem
recaído, exponencialmente, sobre o sistema de avaliação. Um dos acordos mais
incisivos é o denominado Compromisso Todos pela Educação, que teve sua organização
composta por empresas com predominância no setor financeiro, nacional e
internacional, dentre elas, destacam-se: Banco Itaú, Banco Bradesco e organizações
Globo. Dessa forma, não são por acaso os vínculos entre determinadas concepções e
práticas sobre avaliação e as interconexões com o capital.
O plano de metas do governo para a política educacional brasileira, incluindo-se
a criação do Ideb, culminou na aprovação do Decreto-lei nº 6.094, de abril de 2007,
elaborado em articulação com órgãos públicos e representações das gestões
educacionais, dispondo:

[...] a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com
Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e
da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e
financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da
educação básica (BRASIL, 2007).

Verifica-se, nitidamente, que tanto o documento que regulamenta o Saeb
(BRASIL, 2005) quanto a normatização do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação (BRASIL, 2007) adotam o discurso da descentralização administrativa e
financeira ao celebrar convênios que induzem os entes federativos à responsabilidade de
seus problemas nas suas redes de ensino. Outro ponto, de igual relevância, infere-se aos
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objetivos já dispostos na legislação educacional brasileira, dentre elas, a LDB 3, PNE4 e
o Fundeb5, estabelecendo um padrão mínimo da chamada qualidade para a educação
pública.
Contudo, esse padrão mínimo de qualidade do ensino é envolvido no que se
convencionou denominar de racionalidade técnica ou tecnocrata cada vez mais
confirmada pelo nosso sistema de avaliação, quando analisamos o Ideb como esse
mecanismo. Para Araújo e Fernandes (2009), as ações desempenhadas para aferir a
qualidade do ensino no Brasil redefiniram o papel da racionalidade técnica,
consagrando-a em definitivo ao âmbito da política de financiamento do ensino
fundamental e instigando sua importância em outros aspectos da política educacional.
E essa suposta racionalidade exclusivamente técnica voltada para alguns
resultados do ensino decorre das diretrizes operacionalizadas pelo BM, com ênfase
numa determinada concepção de qualidade do ensino diante da combinação dos
resultados cognitivos (desempenho) com os de fluxo escolar (aprovação, reprovação e
evasão). O Ideb, dessa maneira, constitui uma das materializações desse entendimento e
isso fica bastante evidente, no capítulo II, artigo 3º, do Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação, enfatizando:
A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base
no Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo Inep, a partir de
dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos
alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da
Educação Básica – Saeb, composto pela Avaliação Nacional da
Educação Básica – Aneb e a Avaliação Nacional de Rendimento
Escolar (Prova Brasil). Parágrafo único. O Ideb será o indicador
objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo
de adesão ao Compromisso (BRASIL, 2007).

Os vínculos estabelecidos no Decreto nº 6.094/2007 entre o MEC e os entes
federativos brasileiros, celebrado pelos termos, compromissos e convênios para
assistência técnica e financeira, consubstancia, mais uma vez, a denominada
racionalidade técnica e a descentralização como tendência definidora da política
educacional do país. Nesse mesmo contexto, o Plano de Desenvolvimento da Educação
– PDE também dispõe em seu bojo o Ideb.

3

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014.
5
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização do Magistério.
4
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A avaliação da educação básica se compõe por meio da medição nos últimos
anos de cada etapa da educação básica, do desempenho dos alunos em língua
portuguesa e matemática. Embora elaborada, aplicada e organizada pelo Inep, este não
realiza todo o processo de constituição da base de dados e da produção de escalas de
proficiência sozinho. Para tanto, contrata-se por um processo licitatório internacional,
empresas especializadas que fomentarão a compilação de dados, para obtenção dos
resultados finais. Como diria Ravitch (2011) sobre os Estado Unidos, seria um exemplo
de empresas de testagem.
A avaliação em larga escala insere-se no contexto da avaliação na educação
básica brasileira. Isso porque os dados oriundos dessas avaliações podem subsidiar
reflexões acerca do funcionamento e da realidade educacional nos sistemas de ensino
(WERLE, 2010). Para a autora, as avaliações em larga escala demarcam aspectos a
serem avaliados e fornecem dados apenas sobre eles, e acrescenta:
[...] Não adianta fazer perguntas para os dados decorrentes das
avaliações externas em larga escala que não se relacionem com os
parâmetros que foram inicialmente definidos como norteadores. Como
pretendem abranger o sistema em seu conjunto exigem uma expressão
objetiva e aceita, articulada em parâmetros científicos para a área,
sobre certas áreas de conhecimento, certos temas, e não acerca de
todas as áreas ou acerca do currículo em seu todo (WERLE, 2010, p.
23).

Por apresentarem-se com focos bastante definidos, as avaliações em larga escala
e avaliações externas incorporam em seus discursos oficiais um olhar sobre a qualidade
dos sistemas educativos, aferindo seus resultados pela aplicação de testes aos seus
alunos. Os cursos e instituições escolares são considerados avaliados pela articulação de
diferentes informações.
Essa evidência traduz-se, ao considerar que na avaliação externa utiliza-se
metodologias variadas, com estratégias “[...] implementadas por outros atores, não
pertencentes ao dia a dia da escola” (WERLE, 2010, p. 23). E ainda acrescenta que

[...] as avaliações externas e de larga escala não invalidam ou
eliminam outras formas de avaliação. Estas, produzidas no âmbito
escolar, de sala de aula, por diferentes agentes e para diferentes
públicos e objetivos, trazem sua contribuição não colidem, não se
superpõem ou são eliminadas pelas avaliações externas e em larga
escala dos sistemas de ensino. São níveis diferentes de avaliação; são
uma possibilidade de olhar a educação. São segmentações que
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podemos utilizar para compreender a educação em níveis de
generalidade e de profundidade (2010, p. 23-24).

O objeto da avaliação de larga escala na educação básica brasileira são
principalmente os sistemas escolares, as escolas e as redes de escolas de diferentes
entidades mantenedoras. Nesse tipo de avaliação, são considerados os resultados do que
se entende por aprendizagem e não os processos, recursos e condições de trabalho dos
professores. Esses resultados são apreciados e publicados por agências externas
(WERLE, 2010).
Werle (2010) considera que no Brasil as avaliações em larga escala são
contratadas pelos governos federal, estadual, distrital e municipal. Embora essas
instituições sejam especializadas e possuam o domínio técnico, não trazem para o
debate público as finalidades, as limitações da coleta de dados e os testes utilizados.
Em termos metodológicos, algumas dessas agências utilizam-se de uma
sofisticada metodologia e são atores que detêm uma capacidade de compreensão dos
processos avaliativos. Algumas hipóteses são destacadas para elucidar a ausência no
debate público, dentre elas, o protagonismo que o governo toma para si, que poderia ser
ofuscado com ênfase na discussão dessas agências e seus processos de trabalho, os
custos operacionais, o questionamento das metodologias, entre outras (WERLE, 2010).
Estudos como o de Schwartzman (2005) nos chamam atenção para o elemento
político que sobrevém da transferência de políticas educacionais a especialistas em
psicometria e estatística. Werle (2010) realça a vinculação direta das avaliações externas
e em larga escala a projetos de longo prazo, produzindo dados longitudinais e para tanto
mantendo parâmetros metodológicos que busquem um nível de estabilidade para
assegurar uma comparação.
A avaliação da educação básica no Brasil realiza-se pelos resultados obtidos por
meio da leitura e da resolução de problemas. Vinculados ao Saeb, esses resultados são
organizados por meio de tabelas e gráficos, e apresentados por “dados quantitativos
segmentados por região, estado, município, escola, zonas urbana ou rural, mantenedoras
públicas ou privadas, níveis de ensino, séries específicas” (WERLE, 2010, p. 25).
Esses dados possibilitam um confronto e uma organização em formas de
ranking. A produção e o resultado desses dados promovidos por essas avaliações são
utilizados pelos governantes como se fosse uma prestação de contas à sociedade,
transparência na utilização dos recursos públicos em referência ao trabalho
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desempenhado pelos sistemas, bem como norte de planejamento de políticas e planos de
ação, voltados para os sistemas de ensino e escolas (WERLE, 2010).
No plano do discurso dos que promovem as avaliações externas e em larga
escala, “elas servem, portanto, para o aperfeiçoamento de projetos, a auto avaliação de
escolas e sistemas, o diagnóstico de situações escolares, além de prestação de contas”
(WERLE, 2010, p. 25).
É fundamental considerar a relevância exercida por organismos e projetos
internacionais sobre a avaliação em larga escala no Brasil. A esse ponto, destacam-se a
Associação Internacional de Avaliação Educacional, responsável pelo Third
Internacional Mathematics and Science Study – TIMSS (WOLFF, 1997), a OCDE pelo
Programme International Student Assessment – PISA, e o National Assessement of
Education Progress – Naep, realizado nos Estados Unidos e serviu de modelo para o
Saeb (SCHWARTZMAN, 2005).
Werle (2010) enfatiza as muitas críticas resultantes da metodologia do Saeb,
inclusive, destacando o próprio Ministério da Educação ao reconhecer que o Saeb não
apresenta todas as necessidades de informação, assim como não apreende a
diversificação e as especificidades das escolas e sistemas de ensino, como veremos
quando tratarmos diretamente do Rio Grande do Norte. E que possibilitaria atender as
condições necessárias para a melhoria e o avanço da qualidade dos sistemas de ensino.
Os testes aplicados bienalmente pela Prova Brasil, cuja citação oficial é
Avaliação Nacional da Rede Escolar (Anresc), ocorrem em todas as turmas de 4ª
série/5ºano e 8ª série/5º ano do ensino fundamental, com no mínimo trinta alunos nas
escolas urbanas. A partir de 2005, dois processos se complementaram em nível federal,
pelo MEC, sendo esses a Aneb com ênfase nas redes de ensino e a Anresc com foco em
cada unidade escolar de ensino fundamental (WERLE, 2010).
Para Werle (2010), as avaliações em larga escala perpassam embates e
enfrentamentos mediante discussões envolvendo as diferentes instâncias do sistema
educacional e segmentos das comunidades escolares. São permeadas por um campo de
tensionamentos que envolvem tanto as matrizes de referência do plano de segmentação
quanto dos procedimentos metodológicos, gerados a partir de questões do tipo:
universal versus amostral; séries versus idade; muitas matérias do
currículo versus alguns conteúdos; aspectos cognitivos versus
afetivos; avaliação de competências versus avaliação do efeito escola;
autonomia da escola versus fortalecimento do poder central.
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A metodologia utilizada pelo Saeb é uma via das críticas e discussões, por tratarse de um modelo-padrão tomado como referência pelos estados e municípios. Um dos
principais questionamentos é a centralidade que a avaliação exerce, apenas na língua
portuguesa, com testes de rendimentos voltados para leitura e para solução de
problemas, na matemática.
Werle (2010) destaca a forte influência da tradição exercida em prol da
continuidade do sistema de avaliação em larga escala, bem como a necessidade de
promover estudos

que busquem

identificar

os

dados

sociopolítico-culturais,

correlacionando-os a informações já disponíveis ao invés de produções que busquem a
multiplicação de testes externos. Por outro lado, a autora ressalta:
[...] O plano federal se impõe de forma inquestionável, exigindo
permeabilidade e adesão de parte da instância municipal. Esta,
entretanto, nem sempre integra a sistemática nacional de avaliação do
rendimento escolar na operacionalização e planejamento educacional
local. Estudo recente (Werle, Thum, Andrade, 2009) demonstra que
municípios rio-grandenses raramente discriminam, nas leis de criação
do seu sistema municipal de ensino, como a educação local se insere
no sistema nacional de avaliação do rendimento escolar (WERLE,
2010, p. 34).

As avaliações de larga escala utilizadas no sistema educacional brasileiro são
alicerçadas pelo discurso governamental e norteadas com ênfase nos seguintes
posicionamentos:

realce na chamada qualidade, buscando informações

para

compreensão dos problemas e orientações para soluções; políticas de descentralização
com vista à redefiniçao do papel do estado e do poder central; reorientação do
financiamento e designação dos recursos; avaliação de produtos e resultados, utilizandose do discurso de responder à pressão social, tornando público o desempenho dos
sistemas escolares e a transparência (WERLE, 2010).
Ainda para a autora, embora tido como fenômeno mundial, o monitoramento dos
sistemas de ensino, consubstanciados pelo conjunto de atividades que se diversificam,
suscitam alguns questionamentos fundamentais sobre as bases e comparações a que
essas se propõem e, dentre elas, destacamos: a compreensão de se comparar
preeminentemente em números, países e regiões; o desdobramento/compreensão dos
diferentes atores e a multiplicidade de informações; o interesse dos números produzidos
nas avaliações pela sociedade e professores, caso não haja uma ressignificação desses
números.
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Assim, é mister considerar uma compreensão e uma análise interpretativa dos
dados obtidos das avaliações em larga escala também na educação, dando-lhes sentido e
revestindo-as de muito mais significância do que a produção de novas informações
junto aos sistemas de ensino municipais e estaduais. Isso porque os sistemas de ensino e
as escolas podem contribuir muito para reflexão acerca dos resultados, identificando as
características específicas de cada contexto e dando real significado a esses.
Passaremos, no próximo capítulo, para mais detalhes sobre as características do
Ideb antes de tratarmos as informações obtidas nas escolas do Rio Grande do Norte.
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4 A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO E O IDEB COMO INDICADOR

Como se sabe, há uma grande inter-relação entre as concepções de qualidade em
educação básica, os indicadores no geral e o Ideb em particular. Nesse sentido, torna-se
necessário procedermos a uma síntese sobre o assunto e terminar com informações
atinentes ao cálculo do índice. Antes, contudo, faremos algumas observações gerais
sobre os indicadores.

4.1. OS INDICADORES E A QUESTÃO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
A última década do século XX e a primeira do século XXI têm colocado a
educação na pauta das agendas governamentais, definindo-a como uma de suas
principais prioridades. A qualidade da educação básica passou a ser alvo de amplas
discussões no âmbito educacional, quando o Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova investiu contra as ações do Estado (WEBER, 2016).
Souza (2005) nos chama atenção para as tendências que a educação básica
brasileira tem perpassado, nas quais uma série de mudanças vem sendo introduzida e
que nem sempre tem se apresentado pelos indicadores de forma nítida diante dos
problemas que persistem historicamente na educação. Para o autor, o sistema
educacional brasileiro teve sua expansão de forma tardia, ao considerar “[...] o forte
crescimento econômico nacional ocorrido nas décadas de 1940 a 1970, ao contrário de
países como Chile e a Coréia” (2005, p. 107).
Nesse período o acesso educacional foi marcado por contrastes, em virtude das
fortes desigualdades sociais e da renda familiar dos brasileiros. A análise dos
indicadores educacionais junto a outros dados passa a consubstanciar a compreensão
desse quadro e a dinâmica de sua mudança (SOUZA, 2005). A exemplo do que
descreve o autor antes mencionado,
[...] Até o início da década de 1990, as estatísticas educacionais eram
falhas e insuficientes e sua divulgação atrasada. Ao longo desta década
houve um esforço notável de ampliar a cobertura das estatísticas,
complementada com as informações do Saeb, e de torná-las disponíveis
em meios eletrônicos, mantidos por diferentes governos.
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Essa modificação está associada ao se discernir que os erros das políticas
educacionais estão associados, também, a falhas no entendimento e na dimensão dada
aos problemas. Isso porque a mensuração da qualidade das políticas e programas
educacionais realizados pelos governos e agências multilaterais se deparava com a
insuficiência das informações constantemente encontradas (SOUZA, 2005).
A necessidade de se criar um sistema de informação satisfatório e abrangente
emerge da proposição em se desenhar políticas e programas de intervenção mais
definidas. Isto é, determinar diagnósticos adequados que possibilitem compreender os
pontos cruciais, capazes de aprimorar a tomada de decisões nos sistemas e escolas por
meio de indicadores.
Desse modo, a definição das políticas educacionais requer necessariamente o
conhecimento da realidade dos sistemas de ensino, nos quais os indicadores exercem
um papel de extrema relevância. Na educação, a avaliação pode ser desenvolvida de
modos distintos e os indicadores de qualidade podem ser vistos de maneira diferente e,
dentre eles, alguns podem ser constituídos por uma proposta metodológica capaz de
mobilizar e envolver os diferentes atores da comunidade escolar e local em discussões
acerca da qualidade da educação. Para tanto, é importante ressaltar um exemplo distinto
ao considerar que

Os Indicadores constituem uma proposta de avaliação cujo conceito de
qualidade na educação destaca as condições concretas do atendimento
educacional (infraestrutura, condições de trabalho dos/das profissionais
da educação, número de estudantes por turma etc.), os processos de
realização do trabalho nas unidades educacionais (tempo de trabalho
coletivo, formação continuada de profissionais de educação, gestão
democrática, planejamento e avaliação etc.) e a relação entre esses e os
resultados educacionais que se almeja (AÇÃO EDUCATIVA, 2013, p.
7).

Esse tipo de avaliação, distinta de simples testes, é alicerçada na participação da
comunidade escolar e tem como desafio superar as desigualdades e discriminações
sociais nas instituições educativas. Essa compreensão parte da concepção de que as
políticas de avaliação educacional com vigência no Brasil não devem ser restritas às
avaliações externas em larga escala, que tem o Ideb como a principal e mais atual
referência (AÇÃO EDUCATIVA, 2013).
A proposta, então, seria voltada para a articulação das avaliações externas e em
larga escala a outros tipos de avaliação, de modo que essas possibilitem captar aspectos
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da realidade educacional ainda pouco abordados, que provoquem “mudanças concretas
do cotidiano escolar, à política educacional e que mobilizem a sociedade em prol da
melhoria da qualidade da educação, na perspectiva de ampliar a demanda social por
direitos e a garantia do direito a educação” (AÇÃO EDUCATIVA, 2013, p. 8). Nesse
sentido, destaca-se

[...] a importância das avaliações participativas desenvolvidas pelas
comunidades escolares, que permitam uma maior compreensão dos
desafios educacionais de cada município e estado visando uma melhor
atuação das escolas e da gestão educacional. Processos de avaliação
participativa que não se limitem às escolas, mas que contribuam com a
avaliação e aprimoramento das políticas educacionais e de outras
políticas públicas do município e estado (AÇÃO EDUCATIVA, 2013,
p. 8).

Ainda com base na Ação Educativa (2013), o avanço para a melhoria da
qualidade da educação é essencial na articulação dos processos avaliativos, focando a
escola nas avaliações das políticas e das gestões educacionais. Ampliam-se o sentido e
as possibilidades da avaliação do sistema educacional, cuja necessidade recai na
retroalimentação das informações produzidas no âmbito escolar e da gestão educacional
para composição do chamado ciclo de avaliação. A Figura 2 ilustra esse processo.
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Figura 2 – Ciclo de avaliação

UNIDADE ESCOLAR

GESTÃO
EDUCACIONAL

1

2

3

4

5

1: Avaliação em larga escala
2: Dados e informações educacionais
3: Informações de contexto
4: Propostas e informações decorrentes de processos
participativos e de controle social
5: Avaliação da política educacional
Fonte: Ação Educativa (2013). Imagem elaborada pela autora (2017).

Desse modo, ao alargar-se a discussão da avaliação institucional para a avaliação
do sistema, a escola passa a não ser reconhecida como única instituição responsável pela
qualidade do ensino público, embora seja considerada como locus principal, que gira em
torno dessa produção. Isso fica evidente quando a alta avaliação organizada na escola

[...] é capaz de alimentar, nas unidades escolares e nas redes de ensino,
uma articulação sistemática entre o movimento necessário e permanente
de acompanhamento e aprimoramento das políticas educacionais e o
fortalecimento da capacidade da escola de desenvolver ações concretas
e cotidianas que gerem avanços no atendimento educacional (AÇÃO
EDUCATIVA, 2013, p. 9).

Os processos participativos da avalição institucional, assim, possibilitam aos
membros da comunidade escolar avaliar, descrever, interpretar e julgar as ações
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propostas para a escola, redefinindo-as e fortalecendo novas exigências e prioridades,
com ênfase na melhoria das atividades e do ambiente escolar. A avaliação de
desempenho dos estudantes é articulada por meio dessas experiências e outros dados
como as condições estruturais e processos, relacionados ao contexto escolar (AÇÃO
EDUCATIVA, 2013).
Na construção de indicadores educacionais, várias fontes de dados são
utilizadas, dentre elas as de dados populacionais e educacionais. Os dados da população
são aqueles obtidos por órgãos do governo para se traçar o perfil populacional. Alguns
dados relativos à educação são incluídos, como a proporção de analfabetos, nível de
escolarização, dentre outros. As fontes mais utilizadas desse primeiro grupo no Brasil
são as do Censo Demográfico da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios – Pnad.
Para serem considerados educacionais, os dados coletados deverão suprir
objetivos específicos, que busquem apresentar a estrutura das redes educacionais, seus
resultados e estudantes. As principais fontes desses dados no Estado brasileiro são
oriundas do Censo Escolar e das avaliações em larga escala de políticas ou programas
educacionais, assim como do Saeb e da Prova Brasil.
O interesse pela temática da elaboração e aplicação dos indicadores sociais tem
sido cada vez mais crescente no âmbito das diferentes esferas governamentais no país.
Jannuzzi (2005, p. 137) considera que “[...] Esse interesse crescente pelo uso de
indicadores na administração pública também está relacionado ao aprimoramento do
controle social do Estado brasileiro nos últimos 20 anos”.
Nesse sentido, o Ideb, enquanto um dos indicadores do governo, apresenta-se
como indicador sintético da qualidade da educação brasileira ou, para sermos mais
precisos, de uma determinada concepção de qualidade. Jannuzzi (2002) faz uma crítica
nos alertando para o risco de “reificação” ao uso desse tipo de indicador, enfatizando a
substituição do conceito que se quer medir pela medida.
A “reificação” do conceito da medida tem outro desencadeamento muito
inquietante sobre o campo da formulação de políticas, no qual a tendência é reforçada e
considerada como isenta de valores ideológicos ou políticos, desconsiderando as
orientações teóricas e opções metodológicas de seus proponentes do processo de
construção. Na concepção de Garcia (2007, p. 171),
[...] Entendemos que, cada vez mais, ganha espaço na educação
brasileira o desenvolvimento de sistemas avaliativos, indicadores
sociais, cálculos que denunciam o direcionamento das políticas da área,
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em consonância com atividades que expressam a valorização da
quantificação matemática.

Cunha et al. (2002), por sua vez, enfatizam que o indicador sintético deve
refletir sobre a qualidade e o desenvolvimento do sistema educacional, subsidiando o
processo de decisão e avaliação de políticas públicas educacionais brasileiras para os
municípios. E Jannuzzi (2003), ao prosseguir nas suas observações, aponta dois tipos de
indicadores em educação. Para ele, o desempenho dos estudantes no sistema escolar tem
sido avaliado por meio de dois indicadores: Taxa de Evasão e Taxa de Reprovação.
Esses dados são calculados tomando como base os registros administrativos disponíveis
nas secretarias e no MEC.
A taxa de evasão mensura a eficácia do sistema em assegurar a frequência
escolar dos estudantes. Os dados são medidos através das matrículas ao início e final do
ano letivo, enquanto o nível de reprovação afere a ineficiência do sistema e/ou
dificuldade de progressão do aluno (JANNUZZI, 2003). Para o autor (2003, p. 85), o
cálculo acontece conforme ilustra o exemplo a seguir:

Evadidos ao final do período letivo
Taxa de evasão = ___________________________________________________x 100
Matriculados ao final do período letivo

Reprovados ao final do período letivo
Taxa de Reprovação = ________________________________________________x
100
Matriculados ao final do período letivo

Para o autor, o indicador de defasagem ou distorção idade-série também é
empregado na avaliação da progressão dos estudantes no sistema, cujos dados são
oriundos de pesquisas amostrais. Considera-se nesse indicador governamental o
percentual de alunos matriculados em cada série/ano letivo com idade superior à
normativa.
Jannuzzi (2003, p. 86) define como indicador-processo para avaliação indireta
da qualidade prestada dos serviços educacionais a quantidade de aluno por professor. A
base de cálculo desse indicador é compreendida conforme descrição a seguir:

128

Número de professores
Razão professores por mil habitantes = ____________________________________x
1.000
População total

Nº de alunos por nível escolar Y
Razão de alunos por professores no nível Y =
__________________________________x 100
Total de professores nível escolar Y

Para Souza (2005), umas das funções importantes dos indicadores são as
atividades de monitoramento para a tomada de decisões e avaliação de políticas e
programas. O acompanhamento da evolução dos indicadores nas redes de ensino e nas
escolas acontece pelo monitoramento, objetivando detectar as condições consideradas
indesejáveis por alguns e que necessitam de ações corretivas, geralmente, relacionadas
ao processo de ensino.
O monitoramento da qualidade da educação, através do uso dos indicadores,
possibilita identificar nas escolas e redes de ensino seus desempenhos, e aquelas que
necessitam com base nos resultados obtidos e em determinados entendimentos melhorar
seus resultados. Todavia, além do monitoramento, dentre outras coisas, é importante
considerar como complemento para sinalizar as situações que carecem de maior atenção
a utilização de diagnósticos que oportunizem maior precisão desses resultados. Souza
(2005, p. 93) nos chama atenção para a compreensão de que

[...] o uso dos indicadores é indispensável na avaliação de programas e
projetos sociais. Um aspecto central na avaliação de programas é o de
verificar se os objetivos propostos, geralmente descritos através de
indicadores, foram atingidos ou não e, neste caso, quais as explicações
para essa insuficiência. Para tal, é indispensável que o programa tenha
bem definidos os indicadores referentes à situação inicial do programa,
aos seus ganhos esperados e, posteriormente, aos resultados obtidos.

Dessa maneira, a relevância de se compreender o conceito de “meta de
qualidade” para a educação é colocada como questão primordial por Martins (2013).
Para o autor, existe uma pluralidade de compreensões acerca dos meios e fins da
educação. Isso porque alguns defenderão que para uma educação de qualidade devem
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ser compreendidas todas as metas de processos. Ainda sob a égide de seu entendimento,
destaca-se, por exemplo,
[...] o perfil de qualificação dos profissionais do magistério, as políticas
para sua valorização, a disponibilidade e a variedade de insumos
materiais, a infraestrutura escolar, o tipo de gestão etc. Não há dúvida
de que todos esses fatores são relevantes para obtenção de uma
Educação escolar desejável. É, com certeza, uma forma respeitável de
abordar a questão. No entanto, parece parcial, repetindo aquilo que
tradicionalmente se vem fazendo na história educacional brasileira.

Esse raciocínio vem constituindo-se, repetidamente, por décadas, na formulação
e análise das políticas, programas, e planos educacionais como elemento fundante na
história da educação brasileira. Contudo, Martins (2013) nos chama atenção para uma
abordagem com referência conceitual para a meta de qualidade ao considerar sua
compreensão alusiva aos resultados do processo escolar.
Para o autor, os resultados do processo escolar são aferidos pelo rendimento dos
estudantes, de acordo com padrões fixados a serem atendidos, como: taxas de sucesso
escolar, mudanças no perfil do nível de escolaridade da população, dentre outras
questões. Mormente, para obtenção dos resultados, não são desconsiderados todos os
fatores indispensáveis. Todavia, a projeção do resultado é ampliada e passa a ser foco de
referência das necessidades de meios.
Corroborando, ainda, sob o pensamento de Martins (2013), a educação escolar
tem múltiplos objetivos formativos para além do conhecimento, muitas vezes, ao menos
mensurados. Para ele, é necessário ratificar que para se efetivar uma boa educação
escolar, aspectos importantes deverão ser considerados, como, condição de cidadania e
o acesso ao saber historicamente acumulado de forma democrática e igualitária aos
estudantes de acordo com a etapa de estudo na qual se encontram.
Verifica-se, portanto, que para o planejamento educacional, imprescindível se
faz o realce na criação de metas que realmente traduzam a qualidade. No Brasil, essas
metas, para o autor, têm sido construídas considerando “[...] condições institucionais,
normativas, populacionais e de atendimento formal educativo” (MARTINS, 2013, p.
508). E acrescenta:

[...] Embora as dimensões quantitativa e qualitativa da Educação devam
ser equacionadas concomitantemente, o fato é que, tanto aqui como em
diversos outros Países, não foi ou tem sido assim. Desse modo, à
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medida que os desafios da quantidade de atendimento vêm sendo
vencidos, abre-se espaço para uma atenção maior àqueles da qualidade.

Emerge, naturalmente, inquietações geradas em torno da seguinte pergunta: uma
educação de qualidade caracteriza-se com base em quais aprendizados? Weber (2016)
considera que em regimes democráticos, as demandas sociais de diferentes grupos ou
setores são definidos por meio de legislação e de políticas que se organizam alicerçadas
em projetos explícitos ou implícitos de sociedade.
Primeiramente, faremos uma remissão direta à Constituição Federal – CF de
1988, em seu art. 210, estabelecendo que “serão fixados conteúdos mínimos para o
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). A não
regulamentação desse artigo impossibilita uma tipificação legal e coesa de qual
aprendizado deve ser adquirido pelos alunos da educação básica (SOARES, 2013).
Em linhas gerais, a LDB/1996 conduz como indicação a formulação de um
Plano Nacional de Educação, estabelecendo ações do poder público com vistas à
promoção da “melhoria da qualidade do ensino” (art. 214, inciso III). Se expressa a
busca pela melhoria da qualidade do ensino, ao se democratizar o acesso à educação
“por meio de ações de natureza assistencial para associa-la ao direito de aprender de
modo sistemático no sistema escolar conhecimento, arte, cultura, tecnologia produzidas
historicamente” (WEBER, 2016, p. 28).
A qualidade do ensino, respaldada pela CF/1988, transfigurou-se, pelo menos no
discurso, como eixo central de atenção das políticas definidas pelo MEC, nos anos de
1990, a exemplo da elaboração do Acordo Nacional de Educação, concebido como um
pacto de qualidade, conforme a análise de Fonseca (2009).
De acordo com Cury (2010), a LDB/1996 não se inova tão somente pela
conceituação introduzida à educação básica, mas, também, pelo direito dos cidadãos ao
conhecimento dado pela ação sistemática da organização escolar, bem como sua
incorporação como dever do Estado, tal como preceitua o Título III – Do direito à
educação e do dever de educar:

O art. 4º - O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantida de: [...]
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a
variedade e quantidade mínimas, por aluno de insumos indispensáveis
ao desenvolvimento de ensino-aprendizagem; (BRASIL, 1996).

131

A educação escolar pública apresenta-se conforme estabelece a Lei, como dever
do Estado, efetivado mediante a garantia de padrões considerados mínimos de
qualidade. O inciso IX dá materialidade a uma concepção de qualidade de forma a
atingir padrões definidos, como também a desencadear a elaboração de políticas com
metas estabelecidas que possibilitem a aferição do padrão por elas exigido.
Ainda com base na LDB/1996, vemos o art. 9º inciso IV estabelecendo em
colaboração com os Estados, distrito federal e munícipios competências e diretrizes para
as modalidades da educação básica, “que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. O inciso VI prescreve
“assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando
a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. Ademais, o inciso VII
afirma igualmente “assegurar processo nacional de avaliação das instituições de
educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidades sobre
este nível de ensino”.
Algumas recomendações oficiais, também acerca do que se entende por
qualidade da educação, estão contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs.
Todavia, como o próprio nome indica, são apenas recomendações concernentes aos
currículos de Ensino Fundamental e Médio, trazidas pelo Conselho Nacional de
Educação – CNE com o mesmo escopo legal (SOARES, 2013).
No próprio discurso oficial do MEC – Inep, uma escola básica de qualidade é
aquela que dispõe das seguintes condições básicas:
•
quadro de professores qualificados;
•
existência de carga horária disponível para o desenvolvimento
de atividades que não sejam de aula; dedicação dos professores a uma
escola só;
•
aumento de salários de acordo com a formação continuada e
titulação;
•
corpo docente pertencente ao quadro efetivo com entrada por
meio de concurso público; dedicação de funcionários a uma só escola;
•
instalações bem conservadas;
•
existência de biblioteca e laboratórios;
•
motivação para o trabalho;
•
diretor eleito e com experiência docente e de gestão;
•
participação da comunidade escolar;
•
integração da escola com a comunidade local e existência de
Conselho Escolar ou equivalente, atuante;
•
cuidados com a segurança da comunidade escolar;
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•
desenvolvimento de projetos especiais com governos e
comunidade local (BRASIL/INEP, 2006, p. 85-105).

Soares (2013) consagra algumas dimensões voltadas para verificação da
qualidade dos sistemas de ensino da educação básica. Para o autor, as oportunidades de
acesso à escola e permanência, assim como oportunidades de aprendizado, das
capacidades que os preparam para uma participação social crítica e produtiva, são
determinantes para essa qualidade.
De acordo com a Ação Parlamentar (2004), uma boa escola, com padrão de
avaliação pautado no Saeb, é considerada aquela que dispõe de um projeto pedagógico
claro e definido, preferencialmente, pela própria escola; um número mínimo de
professores com estabilidade profissional (professores que sejam do quadro efetivo e
não temporários); e professores com formação inicial sólida em termos de conteúdo e
didática (se o professor leciona matemática, ele deve saber matemática).
O documento final da Conferência Nacional de Educação – Conae (2010),
envolvendo não somente o setor governamental, resultou em proposições e
recomendações em busca da garantia de uma educação considerada de qualidade,
proposta no eixo II, para todos os brasileiros. Um conjunto de ações são reivindicadas
para serem articuladas entre os sistemas de ensino e as escolas.
De acordo com o documento, a qualidade da educação é remetida a um conjunto
de variáveis que sofre interferência das relações sociais mais amplas. Também são
consideradas as macroestruturas, como “concentração de renda, desigualdade social,
garantia do direito à educação, dentre outras”. Outros aspectos também são
considerados, principalmente os que

[...] Envolvem, igualmente, questões concernentes à análise de sistemas
e instituições de educação básica e superior, bem como ao processo de
organização e gestão do trabalho educativo, que implica condição de
trabalho, processos de gestão educacional, dinâmica curricular,
formação e profissionalização (BRASIL, 2010c, p. 46).

E acrescenta:

[...] É fundamental, pois, ressaltar que a educação se articula a
diferentes dimensões e espaços da vida social, sendo, ela própria
elemento constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas. A
educação é, assim, perpassada pelos os limites e possibilidades da
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dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e política de uma dada
sociedade (BRASIL, 2010c, p. 46).

Ainda sob a égide do documento final da Conae (2010), a qualidade da educação
é enfocada sob uma ampla visão e compreendida como elemento de participação das
relações sociais. Em outras palavras, a qualidade da educação permeia dimensões extras
e intraescolares, sendo importante considerar os diferentes atores sociais e suas
potencialidades individuais e coletivas, locais e regionais, bem como os processos
ensino-aprendizagem, os currículos e os diferentes fatores extraescolares, que
interferem direta ou indireta nos resultados educativos. Em outras palavras, extrapola a
aplicação de simples testes e seus respectivos escores.
O discurso da qualidade da educação também ganha destaque na resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, da Câmara de
Educação Básica – CEB, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica. As diretrizes expressas no título 4 dispõem do acesso e permanência
para conquista da qualidade social da educação, estabelecida no art. 8º com: “A garantia
de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das
aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da
distorção de idade/ano/série”.
Acrescentada no art. 9º, qualidade social da escola, circunscreve como
centralidade o estudante e a aprendizagem, pressupondo o atendimento dos seguintes
requisitos:

I - revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e
tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela;
II - consideração sobre a inclusão, à valorização das diferenças e o
atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e
respeitando as várias manifestações de cada comunidade;
III - foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e
na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua
progressão dos estudantes;
IV - inter-relação entre organização do currículo, do trabalho
pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo
a aprendizagem do estudante;
V - preparação dos profissionais da educação, gestores, professores,
especialistas, técnicos, monitores e outros;
VI - compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura
entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de
tempos para a sua utilização e acessibilidade;
VII - integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das
famílias, dos agentes da comunidade interessados na educação;
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VIII - valorização dos profissionais da educação, com programa de
formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração
compatível com a jornada de trabalho definida no projeto políticopedagógico;
IX - realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência
social e desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia,
esporte, turismo, cultura e arte, saúde, meio ambiente (BRASIL, 2013,
p. 22).

De acordo com o Relatório do Parecer CNE/CEB nº 7/2010 das Diretrizes
Curriculares Nacionais, a qualidade da educação não tem sido tão incentivada quanto a
quantidade, isso tanto no ensino fundamental como nas demais etapas da Educação
Básica. Essa razão decorreria da centralidade dada à universalização do acesso à escola,
mesmo que em condições de relevante necessidade, contudo, sem a garantia da
permanência como elemento substancial para compor a qualidade. A oportunidade de
acesso por si só não pode ser considerada como suficiente ao mundo do conhecimento
(BRASIL, 2013).
Outro destaque gerado em torno do debate da qualidade emerge das deliberações
da Conae/2014, resultando na elaboração do documento final como parte integrante do
resultado final da segunda Conferência Nacional da Educação. A discussão, bem mais
ampla e extrapolando os aparelhos governamentais, gestou-se em torno da sociedade
civil organizada, movimentos sociais e governo, na busca da garantia da educação como
direito social e norteadora da formulação das políticas de Estado voltadas para a
educação nacional (BRASIL, 2014d).
A qualidade social da educação ganha um escopo relevante ao considerarem-se
as dimensões extracurriculares, isso porque essas dimensões relacionam-se às
possibilidades de superação das condições de vida dos grupos e classes sociais
historicamente excluídas. E “estudos e pesquisas mostram que essas dimensões afetam
sobremaneira os processos educativos e os resultados escolares e não podem se
desprezadas se queremos produzir uma educação de qualidade para todos” (BRASIL,
2014d, p. 67).
A qualidade da educação, no texto, está disposta no eixo IV do documento final
da Conae/2014, que tem seus contornos amparados com o projeto social que norteará,
de acordo com o escrito, a construção de uma política nacional. Compreendida sobre o
campo social, a educação e os seus diferentes sujeitos, contextos, instituições e
dinâmicas formativas, ao estabelecerem uma inter-relação das relações sociais,
contribuem tanto para sua manutenção quanto para sua transformação.
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Isso fica bastante evidente quando a qualidade é conceituada a partir de
parâmetros comparativos de boa e má qualidade nos fenômenos sociais. Numa
perspectiva emancipatória, o sentido da qualidade decorre do desdobramento das
relações sociais, políticas, econômicas, históricas, culturais e de sustentabilidade.
A emancipação dos sujeitos, no texto, é a definição basilar da educação de
qualidade, trazida no documento final da Conae/2014. O texto ressalta que “é a partir da
concepção de mundo, ser humano, sociedade e educação que a escola procura
desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes para encaminhar a forma pela qual o
indivíduo vai se relacionar com a sociedade, e consigo mesmo” (BRASIL, 2014d, p.
64). E acrescenta:
[...] A “educação de qualidade” é aquela que contribui com a formação
dos estudantes nos aspectos humanos, sociais, culturais, filosóficos,
científicos, históricos, antropológicos, afetivos, econômicos, ambientais
e políticos para o desempenho de cidadão no mundo, tornando-se,
assim, uma qualidade referenciada no social (BRASIL, 2014d, p. 64).

A educação de qualidade, nessa perspectiva do documento e que expressa uma
visão diferente da concepção governamental propriamente dita, está intrinsecamente
relacionada à transformação da realidade num processo de construção da cidadania e da
garantia dos direitos humanos. De acordo com o documento final da Conae/2014, o
rendimento escolar não deve ser considerado na avaliação como “produto” da prática
social, mas a ênfase a todo o processo educativo de ser analisado. Algumas variáveis
que fazem parte do processo de aprendizagem também devem ser relevadas, tais como:

[...] os impactos da desigualdade social e regional nas práticas
pedagógicas; os contextos culturais nos quais se realizam os processos
de ensino e aprendizagem; a qualificação, os salários e a carreira dos
profissionais da educação; as condições físicas e equipamentos das
instituições educativas; o tempo diário de permanência do/da estudante
na instituição; a gestão democrática; os projetos político-pedagógicos e
planos de desenvolvimento institucionais construídos coletivamente; o
atendimento extraturno aos/às estudantes e o número de 68 estudantes
por professor/a na escola em todos os níveis, etapas e modalidades, nas
esferas pública ou privada (BRASIL, 2014d, p. 67-68).

De acordo com a Série Cadernos Anpae (2016, p. 33), para que a educação de
qualidade torne-se uma realidade, deverão ser estabelecidas as políticas públicas locais,
estaduais e nacionais, observando que
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[...] as diretrizes, os planos, os programas, os projetos, as ações e as
proposições próprias necessitam contemplar estratégias que garantam as
condições para se efetivar a universalização, a qualidade social da
educação e o direito à adversidade.

Desse modo, os diferentes indicadores educacionais podem ser utilizados com os
objetivos de monitoramento diversos, tomada de decisões e avaliação de políticas e
programas

com

outra

concepção.

No

geral,

porém,

o

monitoramento

ou

acompanhamento contínuo da evolução dos indicadores afere situações não esperadas
que necessitem de ações interventivas. Na tomada de decisões, contribuem para
definição de intervenções. E, na avaliação de políticas e programas, validam o alcance
dos objetivos e, no caso destes não serem cumpridos, os motivos que levaram ao seu
não cumprimento.
As informações geradas a partir do processo de aplicação dos indicadores devem
ter caráter formativo e processual. São capazes de produzir mais informações acerca do
atendimento escolar em todas as etapas e modalidades da educação básica, seja ela na
rede de ensino pública ou privada.
Portanto, à medida que esses indicadores colocam em relevo alguns aspectos
importantes da realidade, formam opiniões, sustentam concepções, influenciam a
realidade na direção posta por seus formuladores que ressaltam e difundem visões de
mundo. Nesse sentido, indicadores sociais como o Ideb e outros semelhantes têm
servido muitas vezes, somente de modo aparente, para comprovar a ineficácia da esfera
pública, consolidar a lógica de mercado nessa esfera, propor ações como neutras e a
serviço de todos, legitimar a desigualdade da qualidade educacional conforme a classe
social. Como uma das decorrências, é necessário que se repense a aplicação desse
indicador, introduzam-se novas informações e se adote uma postura crítica quanto às
chamadas avaliações de qualidade.

4.2. OS INDICADORES E AS CONCEPÇÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
PÚBLICA NO BRASIL

As últimas décadas do século XX e a primeira do século XXI têm elevado no
Brasil o debate gerado em torno da qualidade sobre a educação e o ensino como ponto
crucial. Essa circunstância decorre, sobretudo, da discussão e ampliação da oferta de
vagas, acesso e cobertura e do tipo do ensino fundamental. Desde então,
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[...] com a cobertura da matrícula de 97% da população em idade
escolar no ensino fundamental, o foco dos problemas educacionais
passa a ser a permanência e o percurso com sucesso da escolarização de
crianças, jovens e adultos. Toma vulto, então, a discussão da qualidade
da educação, que se desenvolve sob dois enfoques antagônicos: o da
qualidade total e o da qualidade social (AZEVEDO; MARQUES;
AGUIAR, 2016, p. 48).

Azevedo, Marques e Aguiar (2016) nos remetem à naturalização que o termo
qualidade tem sido apreendido numa perspectiva polissêmica, em que os pontos de vista
de mundo, sociedade e educação retratam e definem “[...] elementos para qualificar,
avaliar e precisar a natureza, as propriedades e os atributos desejáveis de um processo
educativo de qualidade social” (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 202).
Abordaremos agora, então, os conceitos de qualidade total e qualidade social a
partir do ponto de vista de alguns autores, dentre eles, Ball (2006). Para esse autor, o
amplo debate nas sociedades ocidentais, em particular oriundo do mundo econômico,
está relacionado à formulação da chamada qualidade total da educação, alicerçado em
palavras-chaves como: educação de resultados, flexibilização e empreendedorismo nos
currículos educacionais que passam a ser regidos pela lógica do gerencialismo,
enunciados como se fosse excelência, efetividade e qualidade.
Ainda para o autor, o discurso da qualidade da educação é permeado por um
debate que se insere com eloquência sobre o conceito de qualidade social, arraigados a
pontos relacionados à justiça e à inclusão social e cultural. A qualidade social da
educação

[...] não se ajusta, portanto, aos limites, tabelas, estatísticas e fórmulas
numéricas que possam medir um resultado de processos tão complexos
e subjetivos, como advogam alguns setores empresariais, que esperam
da escola a mera formação de trabalhadores e de consumidores para os
seus produtos. A escola de qualidade social é aquela que atenta para um
conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e culturais que
circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de
estudantes em relação à educação; que buscam compreender as políticas
governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido
político, voltados para o bem comum; que luta por financiamento
adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores
em educação; que transforma todos os espaços físicos em lugar de
aprendizagens significativas e de vivências efetivamente democráticas
(SILVA, 2009, p. 225).

Ao discutir a qualidade social da educação, Silva (2009), por exemplo, faz
alusão a fatores internos e externos que refletem a qualidade da educação escolar,
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estabelecendo indicadores da qualidade social da educação. Em relação aos fatores
externos, destacam-se os socioeconômicos, os socioculturais, o financiamento público
adequado e o compromisso dos gestores centrais.
Já em referência aos fatores internos, a organização do trabalho pedagógico e
gestão da escola, projetos escolares, formas de interlocução da escola e da família,
ambiente saudável, trabalho colaborativo, práticas efetivas de funcionamento dos
colegiados/conselhos escolares, dentre outros.
Corroborando a mesma linha de discussão, Weber (2007) entende a qualidade
social da educação como um processo diversificado, que implica simultaneamente em
adequadas condições escolares, profissionalização docente, gestão democrática, e,
sobretudo, que considera as características dos alunos em harmonia com a comunidade
e entidades da sociedade civil, com destaque não apenas na avaliação dos processos
pedagógicos, mas, também, administrativos e técnicos, com a presença e participação
ativa da comunidade circundante e comunidade escolar.
A pauta pela qualidade da educação e da escola pública brasileira passa a ser
tomada com relevante significância social e a adquirir importância nos movimentos
sociais, pais, estudantes e pesquisadores de vários campos sociais, dentre eles, da
educação. Isso mesmo ao se considerar pouco eloquente o discurso em prol da garantia
de uma escola de qualidade na agenda de alguns governos.
O debate dessas questões faz remissão a um conjunto de determinantes que
juntos exercem influências nas relações sociais abrangendo “questões macroestruturais,
como concentração de renda, desigualdade social, educação como direito, dentre outras”
(DOURADO et al., 2016, p. 99).
Considerando ainda a análise dos autores, o processo de organização e gestão do
trabalho das unidades escolares e sistemas de ensino suscita um olhar analítico que
examine “as condições de trabalho, os processos de gestão da escola, a dinâmica
curricular, a formação e a profissionalização docentes”. Uma vez que
[...] a educação se articula a diferentes dimensões e espaços da vida
social sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte das
relações sociais mais amplas. É perpassada pelos limites e pelas
possiblidades da dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural e
política da sociedade (DOURADO et al., 2016, p. 99).
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Desse modo, a qualidade da educação é compreendida numa perspectiva de
concepção de mundo e sociedade, na qual a educação é estabelecida considerando-se as
dimensões intra e extraescolares sem perder de vista as injunções internacionais que,
por sua vez, influenciam o papel das unidades e sistemas escolares e os concebem como
espaços de regulação e produção de uma determinada prática pedagógica. Para tanto,
Dourado (2007) alerta para reflexão acerca dos variados fatores e regulações que
transpassam conjunturalmente a compreensão de uma educação/escola de qualidade.
Pensando-se em termos mais amplos, Lefebvre (1995) destaca com base no
pensamento filosófico e marxista a qualidade e a quantidade como componentes
indissociáveis para captação de uma dada realidade, aspirando à sua transformação
numa perspectiva dialética da educação. Isso fica bastante evidente ao sobrelevar que

Qualidade e quantidade revelam-se inseparáveis, como dois aspectos da
existência concretamente determinada. Mas esses dois aspectos não se
misturam, não se confundem numa unidade abstrata. Processa-se uma
espécie de luta surda, de conflito (embora ainda não se possa falar aqui,
nessa análise do real de “forças” propriamente ditas), entre esses dois
lados do ser, que se afirmam e se negam, solidariamente, um ao outro.
No devir, a qualidade determinada, o “algo”, resiste (por assim dizer) e
dura. A quantidade, então, não é mais que uma determinação indiferente
da coisa, que não lhe é essencial, pois nesse nível a coisa aumenta ou
diminui sem alteração profunda. Depois, surge um momento em qual a
qualidade é envolvida, arrastada, superada. Um novo ser, uma nova
qualidade aparece. E o momento em que a qualidade desaparece, em
que é criada uma outra qualidade, é também o momento no qual a
quantidade manifesta que ela não era inessencial à coisa, mas fazia parte
de sua essência (1995, p. 212-213).

Destarte, é importante reflexionar-se de qual qualidade está se falando, ao
remeter-se acerca da educação e do ensino. Isso uma vez que, ao utilizar-se do discurso
da qualidade e quantidade como elementos intrínsecos a todos os eventos, subentendese que para qualquer quantidade há uma qualidade, ou vice-versa (DOURADO et al.,
2016).
Como processo de construção histórica, o conceito de qualidade reverbera-se de
acordo com os projetos sociais e educacionais, implementados ou ainda sob os anseios
que ensejam nas lutas de cada contexto social. Já o conceito de qualidade relacionado à
educação, conforme destacado por Dourado et al., faz-se necessário

140
[...] ter presente que são muitos os significados a ele atribuídos. Os
próprios conteúdos do atributo qualidade, na medida em que resultam
da reflexão/ação humanas, historicamente, vêm se construindo e têm
variado de acordo com os interesses de grupos e classes sociais. Seu
significado predominante – mas não unívoco – varia de acordo com os
projetos hegemônicos em distintos contextos históricos, sem, no
entanto, deixar de expressar a presença de elementos oriundos de outras
significações, peculiares às forças sociais em luta (2016, p. 107, grifos
do autor).

Prosseguindo, Silva (1998) realça que a qualidade da educação, como
imperativo do debate social, em nossa realidade, pactua-se a partir da condensação de
dois campos. O primeiro por uma ótica relacional que enfatiza a má qualidade dos
serviços ofertados às camadas populares, tendo como referência o modo de atendimento
dos grupos favorecidos. Releva-se a uma compreensão tomada pela qualidade social,
articulada diretamente à noção de gestão democrática da educação e da escola.
O segundo polo concentra-se na inspiração de pressupostos da ideologia
neoliberal, com orientação na regulação das relações sociais, arraigadas ao conceito de
qualidade total, legitimadas pelas empresas e mercados, cujo norte articula-se
diretamente à noção de gerencialismo das práticas educativas. Esse ponto também
ganhou destaque sob o olhar de Dourado et al. (2016, p. 108-109), quando acrescentam
que

Nesses marcos neoliberal, a busca na qualidade da educação, implica
superar a crise de eficiência, eficácia e produtividade nos sistemas de
ensino, corrigindo a improdutividade que perpassa a prática pedagógica
e a gestão das unidades escolares, de modo que haja retorno dos
recursos investidos nas escolas. A exclusão e a discriminação
educacionais decorreram, nessa ótica, de problemas adstritos à própria
escola, a exemplo da ineficiência e da incompetência dos que nela
atuam causas pelas quais são explicados os fenômenos da evasão, da
repetência e, enfim, da improdutividade dos seus resultados.

Outra concepção de qualidade é destacada no documento final da Conae (2010),
onde ficam claras as concepções diversas do discurso governamental, ao incorporar ao
debate a qualidade da educação socialmente referenciada, pautada nas forças
progressistas, oriundas dos debates no campo educacional, desde a década de 1980. Isso
fica evidente, inclusive, ao verificar-se no documento a necessidade de políticas de
Estado ancoradas na qualidade da educação socialmente referenciada para todos, por
debates que ensejem a compreensão de uma composição de “variáveis que interferem
no âmbito das relações sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais,
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como a concentração de renda, desigualdade social, garantia do direito à educação,
dentre outras” (BRASIL, 2010, p. 48).
Nessa mesma conjuntura, o discurso do Plano Plurianual de Educação – PPA
2012-2015 ressalta, em termos oficiais, que a educação básica consubstancia-se por um
processo de formação de indivíduos autonomamente capazes de apropriarem-se de uma
postura crítica e criativa defronte ao mundo. E acrescenta que

[...] A educação formal e pública, como parte fundamental de um
esforço educacional maior – que também ocorre na família, na
comunidade e no trabalho –, deve contribuir para dotar os indivíduos de
conceitos, habilidades e atitudes para o exercício da cidadania e para
redução das desigualdades sociais existentes. Nada disso poderá ser
alcançado sem uma educação de qualidade, norteada pelos princípios da
equidade, da valorização da diversidade, dos direitos humanos, do
enfrentamento de violência e intolerância, da gestão democrática do
ensino público, da garantia de padrão de qualidade, da acessibilidade,
da igualdade de condições para o acesso e permanência do educando na
escola, independentemente de cor/raça, etnia, sexo, local de domicilio
ou condição de pessoa com deficiência (BRASIL. PPA, 2012-2015, p.
143).

Ao se pensar a qualidade da educação, faz-se necessário, dentre outras coisas,
lembrar que nem sempre o discurso governamental visa corresponder à prática. Além do
mais, é importante compreender as demandas sociais presentes em cada processo
histórico, isso porque, ao perpassarem tempo e espaço, alteram-se, enleadas, as
exigências demandadas em cada contexto social. Por conseguinte, a corporificação da
qualidade da educação vincula-se, também, com a garantia do direito por meio da
efetivação de políticas públicas, solidificadas em programas e ações articuladas que, ao
serem viabilizadas, possam ser acompanhadas e avaliadas não somente pelos governos.
Não obstante,

[...] é imprescindível assegurar a melhoria dos processos de organização
e gestão dos sistemas e das instituições educativas e a participação da
comunidade local e escolar na construção, implementação,
acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico da
instituição educativa. Faz-se, necessário, ainda, garantir o
desenvolvimento e a apreensão de saberes científicos, artísticos,
tecnológicos, sociais e históricos, compreendendo as necessidades do
mundo do trabalho, os elementos materiais e a subjetividade humana
(DOURADO et al., 2016, p. 111).
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Para tanto, a qualidade social da educação deve ser realçada não apenas ao
reconhecer o conjunto de variedades e quantidades mínimas de insumos indesejáveis ao
desdobramento do processo ensino-aprendizagem, mas também, a partir da garantia da
captação desses insumos. Em suma, ao se considerar a qualidade da educação, também
deverão ser relevadas as dimensões extra e intraescolares articuladamente aos diferentes
atores, à dinâmica pedagógica e aos currículos (DOURADO et al., 2016).
Na concepção de Silva (2009), entretanto, a qualidade educacional é tomada por
características próprias do campo econômico, aferida oficialmente por números e
definidas a partir da relação estabelecida entre negociantes e consumidores, modificados
em consonância com as circunstâncias econômicas e sociais. Na definição da autora, a
qualidade educacional é norteada por “[...] parâmetros de utilidade, praticidade e
comparabilidade, utilizando medidas e níveis mensuráveis, padrões, rankings, testes
comparativos, hierarquização e estandardização próprias do âmbito mercantil” (2009, p.
219).
Garcia (2017) chama atenção para o referencial de qualidade proposto pelo Ideb
para os filhos das classes trabalhadoras nas escolas públicas brasileiras. Para a autora, a
educação e as políticas educacionais de cunho neoliberal são fundamentadas em padrões
minimalistas que, por sua vez, determinam adaptações nas condições pedagógicas,
normativas e de infraestrutura das escolas. Corroborando ainda com a autora,

Nessa relação mercantil, o produto educacional de uma instituição se
distingue pelas suas características em dado momento. Sendo a
qualidade transitória, requer a comparação do que é produzido pela
instituição ou pelo conjunto delas ao longo do tempo. Daí o Ideb ser
aferido bianualmente e fixar metas intermediárias para as escolas,
redes de ensino, mostrando a evolução de uma suposta qualidade
educacional, estimulando as instituições a superarem os patamares
propostos visando benefícios financeiros e reconhecimento social
(GARCIA, 2017, p. 174, grifos nossos).

Esse novo contexto em que a Nova Gestão Pública consolida-se, a partir da
construção desses índices quantitativos, é tomado pelas orientações em alocar os
recursos públicos para a educação nas áreas onde são consideradas de maior
necessidade, ou até mesmo, de maior interesse para o capital. Em específico, os
municípios da federação brasileira, que são considerados pelos baixos resultados do
Ideb, passam a ser tidos pelo MEC como “municípios prioritários”. A evidência dessa
constatação fica bastante eloquente em Garcia (2017, p. 175) ao afirmar que
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A partir de uma lógica economicista, a concepção de qualidade
educacional distancia-se da garantia da qualidade unitária para todos, do
desenvolvimento dos sujeitos em uma perspectiva omnilateral, visando
o desenvolvimento humano em toda sua complexidade. Ao contrário, os
investimentos são focalizados nos componentes curriculares básicos
para a formação do trabalhador, além de que são enfatizados os
conhecimentos técnicos, desprovidos de uma compreensão mais ampla
e política da realidade.

Respaldando o discurso de Garcia (2017, p. 175), é pertinente destacar o
discurso do caráter científico conferido aos dados numéricos disponibilizados pelo Ideb
enquanto seja considerado o indicador que afere “a efetividade do trabalho educativo da
escola e o alcance das mais diversas ações públicas, como o caso da aferição dos
resultados da implementação do Plano de Ações Articuladas”. E ainda dispõe que

Por meio desse plano, a União presta suporte técnico e financeiro para
que os estados e municípios desenvolvam ações nas dimensões da
gestão escolar democrática, formação de professores, práticas
pedagógicas e avaliação da aprendizagem, infraestrutura e recursos
pedagógicos. O resultado de todas as ações implementadas pelos
estados e municípios são aferidas pelo alcance das metas do Ideb, cujo
cálculo conjuga dados do desempenho dos estudantes e do fluxo
escolar, desconsiderando muitas outras informações importantes para
compreensão da multidimensionalidade que caracteriza o trabalho
escolar (GARCIA, 2017, p. 175).

Como já situamos em linhas pretéritas, o Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação, o PDE e o PNE 2014-2024 estabelecem o Ideb na atualidade como
principal indicador da qualidade básica no Brasil. Os resultados do Índice são aferidos e
divulgados pelo MEC a cada dois anos, através do Inep (autarquia federal vinculada ao
MEC). O Ideb propõe e apresenta-se, em termos oficiais, como principal medida da
qualidade social do país, conforme Garcia (2017, p. 173-174), no entanto,
[...] coexistem na sociedade diferentes concepções de qualidade que
assumem características diferenciadas conforme o tempo, o espaço e as
proposições dos grupos sociais. Na atualidade, as atuais políticas
educacionais de inspiração neoliberal se embasam em padrões
minimalistas, que requer ajustes nas condições pedagógicas, normativas
e de infraestrutura das escolas. Esse é o referencial de qualidade aferido
pelo Ideb para as escolas públicas do país, frequentadas pelos filhos das
classes trabalhadoras.

O critério de avaliação de desempenho dos alunos e da qualidade da educação
básica com o Ideb subjaz à ideia de teste e medição, objetivando aferir a chamada
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qualidade da educação nacional e estabelecendo metas para o que o governo considera a
melhoria da educação. Na educação básica das escolas públicas brasileiras, os
estudantes são avaliados com regularidade por seus professores e ao final de cada ano
letivo podem ou não serem aprovados.
Paralelo a essas avaliações e baseados nos moldes do Naep e do Saeb brasileiro,
a educação básica passa a ser controlada em seu conjunto, em todos os estados, distrito
e municípios da federação brasileira. As avaliações de nível secundário, em específico,
não objetivam a certificação dos alunos, mas sim das próprias instituições
(SCHWARTZMAN, 2005).
A melhoria desse desempenho é tomada pela técnica de compatibilização entre a
distribuição das proficiências no Programme for Internacional Student Assessment –
Pisa como instrumento externo de referência e no Saeb, possibilitando esse confronto
internacional. No caso específico do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de
Estudante), coordenado e desenvolvido internacionalmente pela OCDE e no Brasil pelo
Inep, tem como objetivo “avaliar se os estudantes aos 15 anos adquiriram
conhecimentos e habilidades essenciais para uma participação plena em sociedades
modernas” (INEP, 2012, p. 11).
Dentre as principais características do Pisa e no seu entendimento, destaca-se a
produção de indicadores para discussão da qualidade da educação ofertada nos países
participantes, subsidiando em termos formais a elaboração de políticas que visem no seu
entendimento à melhoria da educação básica. A avaliação ocorre a cada três anos e
busca investigar, em termos de seu discurso, como as escolas estão preparando os
jovens de cada país participante para o exercício do seu papel de cidadania na sociedade
contemporânea (INEP, 2012). A exemplo, Soares (2013, p. 597) acrescenta que

[...] o teste do PISA em ciências que contemplam situações da vida
como consumo de energia, biodiversidade e saúde humana, mais do que
conhecimentos específicos, como nome de plantas, formulas químicas
etc. Cada ciclo concentra-se em uma das três capacidades, ainda que o
teste inclua, em todas as edições questões das três áreas.

De acordo com o Inep (2012), o Pisa tem sua abrangência nas áreas de
conhecimento da Leitura, Matemática e Ciências, enfatizando a cada edição uma dessas
áreas. No ano 2000, o realce foi em Leitura; em 2003, o foco foi na Matemática; e em
2006, nas Ciências. Em 2009, ao iniciar um novo ciclo, o programa incidiu sob o
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domínio de Leitura e os resultados desse ano devem ser, preferencialmente, comparados
ao ciclo de Leitura do ano 2000.
Na realização do primeiro ciclo do Pisa em 2000, participaram do ciclo 32
países, sendo 28 destes da OCDE e alguns países convidados, entre os quais insere-se o
Brasil. Já na edição de 2009, o número de participantes cresceu para 61 países, esse
número englobou todas as regiões do mundo.
O Quadro 3 a seguir, apresenta as projeções do Pisa até o ano de 2021, em que
todos os estados, Distrito Federal e municípios deverão alcançar a meta projetada pelo
Ideb no Brasil.

Quadro 3 – Instrumento externo de referência com projeções do Pisa
PISA

2015

2018

2021

Média dos resultados em matemática, leitura e

438

455

473

ciências.
Fonte: PNE (2014-2024). Quadro elaborado pela autora (2017).

O desempenho das competências dos estudantes avaliados pelo Pisa é
relacionado a variáveis demográficas, socioeconômicas e educacionais, subsidiando a
elaboração de indicadores contextuais. A coleta dessas informações acontece com os
estudantes e as escolas por meio de questionários e os resultados podem ser utilizados
na definição de políticas educacionais dos países envolvidos (INEP, 2012). Souza
(2013, p. 597) acrescenta que

Além dos testes os alunos respondem a questionários contextuais que
permitem caracterizar, nos diferentes Países a motivação dos alunos
para aprender, a concepção que têm sobre si mesmos e suas estratégias
de aprendizado.

O Pisa dispõe como elemento central do marco referencial o conceito de
letramento. Esse conceito, no discurso oficial, oportuniza aos estudantes a capacidade
de ir além dos conhecimentos escolares, condicionando-os ao raciocínio, à análise e à
reflexão acerca de suas experiências, enfatizando competências que serão significativas
para a vida (INEP, 2012). Embora, como se sabe, seja bem mais restrito a poucas
dimensões da realidade.
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Soares (2013) enfatiza que, para a escolha das metas elaboradas pelo Ideb e pelo
Movimento Todo pela Educação, considerou-se o desempenho dos alunos brasileiros no
Pisa. Todavia, é importante ressaltar que os testes brasileiros não sofreram nenhuma
alteração a partir da experiência do Pisa, isso porque ao se “atingir metas com o
aumento da proporção de alunos brasileiros nos níveis de alto desempenho do Pisa
exigirá ainda muitas mudanças nos currículos e não simplesmente uma melhoria no
desempenho dos alunos nos testes brasileiros” (SOARES, 2013, p. 599).
Desse modo, os resultados do Pisa e do Saeb seriam, no discurso oficial,
tomados para a formulação e implementação de políticas e programas no campo
educacional pelo governo brasileiro. Os parâmetros de qualidade e equidade ligados a
esses testes são os principais objetivos do Inep em termos da sua concepção, além de ter
como meta produzir e disponibilizar informações para estudos, pesquisas e avaliações
sobre o sistema educacional brasileiro aos pesquisadores, gestores, educadores e público
em geral.
O desempenho dos estudantes das redes públicas da educação básica, seja do
ensino fundamental (anos iniciais e finais) ou médio, que tiveram como alcance o Ideb
acima de seis pontos tiveram seus índices igualados aos dos países considerados mais
desenvolvidos e industrializados do mundo, segundo a OCDE.
O acesso escolar já não tem mais se colocado como um dos problemas mais
graves no Brasil, já que a quase totalidade das crianças com idade escolar ingressa no
sistema educacional. Todavia, as taxas de repetência desses alunos são bastante
elevadas, assim como os adolescentes que abandonam a escola antes de concluir a
educação básica. Um indicador de relevante preocupação é a baixa proficiência nos
exames padronizados obtidos pelos alunos.
Os indicadores de desempenho educacional das escolas e/ou redes de ensino no
país são aferidos a partir de duas ordens: a) indicadores de fluxo (promoção, repetência
e evasão) e b) pontuações em exames padronizados obtidas por estudantes ao final dos
anos iniciais e finais do ensino fundamental (5° e 9° ano e 3ª série do ensino médio).
Nesse sentido, o monitoramento do sistema de ensino brasileiro acontece por
meio dos indicadores nacionais, como no caso do Ideb. Em termos oficiais, esses
indicadores objetivam a obtenção de um diagnóstico que respalde o norte de ações
políticas focalizadas, visando o que o governo considera melhoria do sistema
educacional brasileiro. O diagnóstico permite, segundo o governo, detectar os alunos
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que apresentam uma baixa performance no rendimento e proficiência em termos do
teste, bem como monitorar a evolução temporal das escolas e/ou redes de ensino.
Assim, as políticas e os programas que visam promover o chamado
desenvolvimento educacional das redes de ensino que apresentam baixo desempenho
dos alunos são financiados por autoridades educacionais (nacionais e internacionais).
Para tanto, monitorar as redes públicas de ensino financiadas, buscando identificar o
desempenho de seus resultados, é essencial para os agentes financiadores, isso porque,
na maioria das vezes, a liberação dos recursos é estipulada, paralelamente, ao avanço
desejado do indicador.
Passemos, em seguida e com mais detalhes, a comentar a composição e outros
detalhes do Ideb e que fundamentam a concepção de avaliação do governo ligada aos
testes e seus respectivos escores.

4.3. O IDEB E A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
No campo educacional, a avaliação conota, no fundamental, duas concepções
divergentes entre si e a primeira está intrinsecamente relacionada à aprendizagem dos
alunos, denominando-se de avaliação da aprendizagem ou avaliação interna da
educação. O foco central desse tipo de avalição é o aluno, tendo como propósito
investigar se o que foi ensinado pelo professor de fato foi apreendido pelo aluno. Os
resultados desse tipo de avaliação devem delinear as intervenções pedagógicas
intermediadas pelo professor (SOARES, 2013).
O segundo tipo de avaliação refere-se às avaliações externas, também
denominadas de avaliação do ensino. Esse tipo de avaliação vai além da individualidade
do aluno, ou seja, o processo de ensino ofertado é que passa a ser avaliado, de acordo
com Soares (2013). Corroborando ainda sob o pensamento do autor, é importante
destacar que

[...] Infelizmente acontecem situações em que os alunos, por motivos
variados, não recebem em suas escolas oportunidades adequadas de
aprendizado daquilo que deveriam aprender. Nessa situação as
avaliações internas podem fornecer um quadro positivo quando, na
realidade, o direito à Educação dos alunos não está sendo garantido.
Isso seria identificado pela avaliação externa (2013, p. 574).
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O Saeb, enquanto avaliação externa, por exemplo, é aplicado a cada dois anos
nas instituições de ensino brasileiras. O objetivo desse tipo de avaliação está
integralmente relacionado ao monitoramento da chamada qualidade do ensino da
educação básica, possibilitando por intermédio de suas informações um tipo de
formulação de políticas públicas voltadas para a educação, em específico, as que
concernem, de acordo com os documentos oficiais, à melhoria da qualidade e eficiência
do ensino.
Soares (2013) enfatiza que os testes do Saeb foram construídos e definidos a
partir de uma matriz de especificação, dispondo uma síntese dos currículos estaduais,
num processo de ampla discussão e consulta com as equipes das secretarias estaduais de
ensino. Isso porque não existem indicações especificadas em forma de lei que
determinem o que será abordado nos testes. Para tanto,

[...] Essa especificação foi expressa na linguagem de competências e
habilidades, uma nova formulação teórica em que as expectativas de
aprendizagem expressam o que os alunos devem conhecer e o que
devem fazer com os conhecimentos. Isto alinhou o exame com as
finalidades maiores da Educação, como apresentadas, por exemplo, no
art. 205 da Constituição Federal de 1988 (SOARES, 2013, p. 574-575).

Essas matrizes foram difundidas nos sistemas públicos de ensino da educação
básica brasileira. De acordo com o mesmo autor, a difusão dessas matrizes possibilitou
uma interferência positiva e contínua do Saeb. No ciclo atual do Saeb, apenas são
avaliadas as competências de leitura e da matemática, diferente dos ciclos anteriores,
nos quais já foram inclusas as disciplinas relacionadas às ciências naturais, história e
geografia.
Na última edição, todos os estados da federação brasileira participaram das
avaliações do Saeb, mesmo considerando que essa participação acontece por meio de
adesão considerada voluntária. Os testes são aplicados em turmas da 4ª série/quinto ano
e 8ª série/nono ano do Ensino Fundamental e no 3º ano/3ª série do Ensino Médio de
apenas uma amostra de escolas públicas.
Para a inclusão das escolas no plano amostral, seguem as mesmas linhas
estruturais no qual são selecionadas na primeira etapa as escolas que irão participar do
Saeb. Já para a segunda etapa do plano, são escolhidas as turmas dentro da escola que
participarão da avaliação. Serão submetidos aos testes todos os alunos da turma
escolhida, a qual passará a ser compreendida como unidade amostral elementar. As
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escolas com uma ou duas turmas regulares na série/ano terão apenas uma selecionada;
enquanto nas escolas com três ou mais turmas regulares serão selecionadas duas (INEP,
2016b).
O ensino ofertado pelas escolas de educação básica é avaliado pelo governo por
duas competências – a leitura e a matemática. O Saeb avalia os sistemas de ensino
utilizando uma técnica denominada Blocos Incompletos Balanceados – BIB,
possibilitando elaborar testes com itens comuns, que adequem a sua aplicabilidade no
tempo disponível aos alunos. Num mesmo ciclo do Saeb, alunos diferentes fazem
provas diferentes com itens comuns, mas que contemplam em seu conjunto as
especificidades consideradas por cada uma das competências. Até o ano de 2005 eram
aplicados 26 cadernos de provas diferentes. A partir de então, com a criação da Prova
Brasil, outros planejamentos passaram a ser utilizados (INEP, 2016b).
As notas obtidas pelos alunos com os testes do Saeb recebem o nome técnico de
proficiências e são alcançadas por meio da utilização de um modelo da Teoria de
Resposta ao Item – TRI. Na utilização dessa técnica, são considerados os acertos das
questões e “a informação presente nos itens comuns aos diferentes testes e ciclos para
atribuir aos alunos proficiências que são comparáveis entre as séries e os anos”
(SOARES, 2013, p. 576). Além do que,

Como consequência do uso da TRI, cada item aplicado nos testes do
SAEB pode ser relacionado a uma posição da escala de proficiência. Ou
seja, a TRI permite estabelecer qual proficiência o aluno deve ter para
resolver cada item incluído nos testes (SOARES, 2013, p. 577).

Os primeiros resultados obtidos pelo Saeb não dispuseram de uma interpretação
normativa. Além de não serem debatidos, também não foram utilizados pelos gestores
públicos como referência para descrição dos aspectos relacionados à educação básica no
país. Contudo, alguns pontos de referência foram registrados no relatório técnico do
Inep sobre o Saeb, no ano de 1997. Todavia, o ano de 2007, marcado pelo movimento
Todos pela Educação, estipulou níveis de desempenhos baseado na performance dos
alunos brasileiros em conformidade com o Pisa (SOARES, 2013).
As escolas participantes na amostra do Saeb, respondem, além dos testes, um
questionário contextual, assim como diretores, professores das turmas e o aplicador que
coleta os dados gerais dos equipamentos escolares. O resultado e a compilação desses
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questionários traduzem-se, nas características pessoais e familiares dos alunos, assim
como nos aspectos relacionados à escola e aos professores.
Para Soares (2013), os resultados do Saeb consubstanciam urgentemente um
campo de pesquisa educacional nacional, já que, internacionalmente, esse campo
configura-se extremamente consolidado. Dentre as linhas de pesquisas, uma delas tem
buscado investigar “como as diferentes escolas conseguem atender seus alunos em
termos de aprendizado, além do que seria esperado pelas características de cada aluno e
dos outros alunos da escola” (SOARES, 2013, p. 579).
Um novo escopo foi dado ao Saeb a partir de 2005, no qual o Inep passou a
aplicar os testes aos alunos de 5º e 9º ano de todas as escolas do ensino fundamental da
rede pública de ensino (federais, estaduais, municipais) com mais de 20 alunos
matriculados na série avaliada.
Sob esse cenário, foi concebida pelo Instituto a denominação Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar – Anresc, que logo ficou conhecida como Prova
Brasil. No mesmo momento, a denominação do Saeb foi substituída para Avaliação
Nacional da Educação Básica – Aneb (ainda utilizada de forma limitada). Com esse
novo formato, o Saeb seria denominado por uma estrutura geral que abarcasse os
diferentes exames relativos à educação básica (INEP, 2016b).
De acordo com Soares (2013), a Prova Brasil foi criada com o intuito de
responder a uma crítica recorrente ao Saeb, cujo padrão já não mais atendia às
necessidades peculiares de algumas escolas por não dispor de nenhuma utilidade
pedagógica. Outrossim,

[...] como as escolas na sua maioria não eram avaliadas, os resultados
obtidos não eram vistos como representativos da realidade de uma
escola específica. Isto ensejava a desconsideração de suas conclusões.
Com a produção de resultados para cada escola, tornou-se necessário
buscar explicações para os resultados dos alunos de cada escola
(SOUZA, 2013, p. 582).

Outro aspecto também relevante da Prova Brasil concerne à prestação de contas
das ações (accountability) que as organizações públicas devem fazer rotineiramente
para a sociedade. Os resultados de cada escola, de acordo com essa concepção, podem
ser apresentados como forma de prestação de contas à comunidade escolar, local ou até
mesmo a determinados grupos sociais. Com efeito,
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A instituição da Prova Brasil criou necessidades novas ainda não
completamente atendidas. Como seu o resultado é enviado para cada
escola tornou-se necessário produzir material que permita as escolas dar
sentido pedagógico e instrucional aos resultados obtidos (SOUZA,
2013, p. 583).

Os relatórios iniciais do Saeb utilizavam-se de uma linguagem mais acadêmica e
rebuscada, isso porque eram preparados e destinados tão somente às redes de ensino.
Soares (2013) nos chama atenção para algumas iniciativas que têm sido elencadas para
suprir essas novas necessidades. Dentre elas, o envio da síntese dos resultados das
escolas pelo Inep e informações para sua contextualização e, recentemente, após o
movimento Todos pela Educação, documentos com orientações para o estudo da Prova
Brasil. Esses documentos objetivam

[...] explicar o que são as matrizes de referência, como são construídos
os itens avaliados nas provas, como deve ser feita a interpretação
pedagógica das escalas de proficiência, alguns exemplos de questões,
entre outros. O estudo desses documentos permitiu aos professores
saber quais habilidades devem ser desenvolvidas no Ensino
Fundamental até o 5º e o 9º anos (SOARES, 2013, p. 583).

Considera-se, portanto, que para a operacionalização da avaliação do rendimento
das escolas, o Censo Escolar e o Saeb apresentam-se como os dois instrumentos de
igual relevância para o processo. De acordo com o Inep (2016b), o Censo Escolar,
realizado anualmente junto aos estabelecimentos escolares da rede pública e privada, em
todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, produz informações mais detalhadas
dos sistemas de ensino da educação básica, envolvendo matrículas, funções docentes,
estabelecimentos, rendimento escolar, turmas, movimento dos alunos e transporte
escolar.
O processo de avaliação do rendimento escolar acontece nacionalmente desde
1990, executado pelo Saeb. O ciclo de avaliação passou a ser processado a cada dois
anos, a partir de 1995, com testes padronizados aplicados a todos os estudantes
brasileiros, com ênfase na verificação do desempenho escolar dos anos iniciais e finais
do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, última etapa da educação básica
brasileira.
Em 2005, o Saeb foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931 e passou a ser
composto por duas avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb, que
manteve as características, os objetivos e os procedimentos da avaliação até aquele
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momento pelo Saeb, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc,
conhecida como Prova Brasil, concebida com o objetivo de avaliar a qualidade do
ensino ministrado nas escolas das redes públicas.
No ano de 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA foi incorporada
ao Saeb, tornando-o composto por três avaliações externas em larga escala, buscando
aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e
Matemática, conforme ilustra a Figura 3:
Figura 3 – Composição atual das avaliações externas em larga escala do Saeb

SAEB

Aneb
Avaliação Nacional da
Educação Básica

Anresc/Prova Brasil
Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar

ANA
Avaliação Nacional da
Alfabetização

Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).

De acordo com o Inep (2016b), a Prova Brasil configura-se como instrumento de
avaliação educacional, criado para auxiliar e servir como norte na formulação,
implementação e desenvolvimento das políticas educacionais brasileira. Os resultados
dessa avaliação combinam a taxa de aprovação e o desempenho dos alunos da educação
básica, compondo o Ideb e subsidiando a chamada avaliação da qualidade do sistema
educacional brasileiro.
O indicador considera dois fatores que interferem direta e conjuntamente com a
qualidade da educação: rendimento escolar e taxas de aprovação, reprovação, abandono
e médias de desempenho. O censo escolar afere as taxas de rendimento e o Saeb, as
médias de desempenho, mediante a Prova Brasil (INEP, 2016b).
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Oliveira e Pessoa (2013) consideram que a partir desse procedimento é possível
verificar distorções entre as avaliações internas e externas. E, caso um sistema de ensino
retenha seus alunos mais fracos para obterem-se maiores notas no Saeb ou na Prova
Brasil, o fator fluxo passa a ser comprometido e alterado, isso porque o tempo de
conclusão do Ensino Fundamental é afetado pelas taxas de repetência e abandono
escolar.
Já em caso contrário, cujo sistema tende aligeirar a aprovação do aluno, as
avaliações aplicadas pelo Saeb poderão diminuir nos seus resultados e o valor do Ideb
continuará indicando, do ponto de vista do governo, a indispensabilidade de melhoria da
qualidade do sistema de ensino. De acordo com o Inep (2016b), essa combinação entre
fluxo e aprendizagem, para os idealizadores do Ideb, são expostos em valores de zero a
dez, possibilitando definir-se o desencadeamento dos sistemas de ensino em âmbito
nacional, nos estados e munícipios da federação. E, dessa forma, de um modo ou de
outro, colocar cada resultado numa posição hierárquica.
Portanto, observa-se que o debate gerado na atualidade em torno dos resultados
do Ideb, enquanto avaliação do governo sobre a educação básica, depara-se com
questões relacionadas ao reducionismo das informações em meros rankings. Isso em
virtude da descontextualização dos dados obtidos e, principalmente, na tomada de
decisões que possam impactar na mudança efetiva da qualidade do ensino público
brasileiro.
Ao longo da história recente da educação brasileira, desencadeou-se uma
sucessão de iniciativas governamentais para o planejamento e orientação das políticas
públicas voltadas para essa área. Nesse cenário, as metas governamentais para a
qualidade da educação foram estabelecidas sucessivamente, tendo como foco central a
distribuição de responsabilidades entre os entes federados e, por conseguinte, a
avaliação do alcance destas (MARTINS, 2013).
A busca pela educação de qualidade ou, mais precisamente, por uma
determinada concepção de qualidade, emerge desse planejamento, com o plano de
metas para a política educacional brasileira, incluindo-se a criação do Ideb e daí a
necessidade de se ter, igualmente, uma ideia do seu cálculo. Sua aprovação veio com o
Decreto-lei nº 6.094, de abril de 2007, elaborado em articulação com órgãos públicos e
representações das gestões educacionais, dispondo:
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[...] a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com
Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e
da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e
financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da
educação básica (BRASIL, 2007, grifos nossos).

Ao ser instituído, foi concebido com a participação direta da União Federal e
indireta no que couber, por intermédio de incentivos e apoio à implementação nos
municípios, Distrito Federal, estados e seus respectivos sistemas de ensino. Dentre as
diretrizes priorizadas como fundamentais, destaca-se o que se considera a promoção da
melhoria da qualidade da educação básica.
Apresenta-se, assim, a necessidade de aferição do cumprimento das metas
instituídas, bem como um instrumento de análise por meio de um mecanismo que foi
considerado objetivo de medição. Essa comprovação considerou o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb como indicador objetivo para verificação
das metas fixadas no termo de adesão do compromisso (DINIZ; FONTANIVE; KLEIN,
2013).
Criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep
como dispositivo oficial para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro,
o Ideb surge como meio de aferir os resultados a partir da combinação entre as
proficiências obtidas pelas avaliações externas e em larga escala (Prova Brasil e Saeb) e
a taxa de aprovação dos estudantes das escolas brasileiras.
O fluxo escolar, ou seja, a progressão dos estudantes entre as etapas/anos é
influenciada pelo indicador da taxa de aprovação. Essas duas dimensões do indicador
precisam melhorar simultaneamente, uma vez que, caso uma delas não obtenha um bom
resultado, dificultará na elevação do indicador, considerando apenas a melhoria de uma
dimensão em detrimento da outra.
O calculado do Ideb acontece a partir das notas das provas de língua portuguesa
e matemática, padronizadas em uma escala de 0,00 a 10,00 e a média dessas duas notas
é multiplicada pela média das taxas de aprovação das séries da etapa, cujo percentual
varia de 0 a 100. Para Diniz, Fontanive e Klein (2013, p. 542),

[...] Se o indicador de rendimento fosse 1 (taxa de aprovação de 100%
em todos os anos escolares do segmento), o Ideb seria a própria nota
padronizada de desempenho. Um Ideb adequado requer aprendizagem
adequada e altas taxas de aprovação.
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Fernandes (2007) ressalta a fácil compreensão e o cálculo simples propostos na
concepção do Ideb e a evidência em relação à “taxa de trocas” entre a probabilidade de
aprovação e proficiência dos estudantes. Em linhas gerais, o indicador seria claro ao
dispor a perda da pontuação média do teste padronizado, quando se obtiver um aumento
determinado na taxa média de aprovação. Para melhor exemplificar o cálculo,
apresentamos na Tabela 1, a seguir, alguns exemplos:
Tabela 1 – Exemplos do cálculo do Ideb
ESCOLA
A
B
C
D

PROVA BRASIL
(N)
6.0
6.0
4.0
5.0

APROVAÇÃO
MÉDIA (P)
90%
90%
80%
100%

IDEB
(N).(P)
5.4
5.4
3.2
5.0

Fonte: Ação Educativa, 2013. Tabela elaborada pela autora (2017).

A Tabela 1 nos mostra facilmente a percepção da existência do Ideb baixo e é
elucidada ao combinarem-se os baixos resultados na taxa de aprovação e no
desempenho da Prova Brasil. Na tabela, a taxa de aprovação refere-se aos alunos que
passam de ano, enquanto os resultados da Prova Brasil são exemplificados por poucos
alunos que alcançaram boas notas. Isso significa que, mesmo com o desempenho
semelhante na Prova Brasil (escolas A e B), obteve maior Ideb que aquela com maior
taxa média de aprovação (escolas A). Caso obtenha a mesma taxa média de aprovação,
terá maior Ideb aquelas escolas que tiverem melhores desempenhos na Prova Brasil
(escolas B). No caso de a aprovação dos alunos chegar ao percentual máximo, sendo
todos aprovados, o Ideb será igual ao resultado da Prova Brasil (escolas D).
A combinação das duas dimensões que juntas compõem o resultado do Ideb tem
a função de equilibrar os resultados muito importantes do processo educacional: a) caso
um sistema de ensino retenha seus alunos com o intuito de uma melhor obtenção nos
resultados no Saeb ou Prova Brasil, o fluxo escolar será prejudicado, sinalizando a
necessidade de melhoria do sistema; b) no caso contrário, em que o sistema propuser
acelerar aprovação dos alunos com baixo desempenho, semelhantemente ao exemplo
anterior, as avaliações indicarão a necessidade de melhoria do sistema de ensino.
A simultaneidade das duas dimensões que envolvem o indicador (fluxo escolar e
desempenho nas avaliações) deve ocorrer de forma paralela para que haja melhoria do
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Ideb nos sistemas de ensino. Para o cálculo das metas intermediárias do Ideb, o Inep
considerou o que chama de “desenvolvimento educacional”, ou seja, o que cada unidade
(escola, município e estado) apresentou em 2005.
Com base nesses dados, propôs-se uma trajetória para cada unidade, de modo
que até o ano de 2021, período instituído para meta final, o país alcance no seu conjunto
as metas para os níveis e etapas de ensino, dispostas na Tabela 2:
Tabela 2 – Valores de Ideb observados em 2015 e metas para 2021 – Brasil
Etapa de ensino
Ensino Fundamental – anos iniciais
Ensino Fundamental – anos finais
Ensino médio

Ideb observado em
2015
5,2
4,7
4,3

Meta de Ideb para
2021
6,0
5,5
5,2

Fonte: PNE (2014-2024). Tabela elaborada pela autora (2017).

Em termos formais, a ideia do governo é reduzir a zero a desigualdade
observada no Ideb dos estados e municípios brasileiros, de acordo com a premissa – P2,
o que não acontecerá, essencialmente, no ano em que se propõe a todos os estados da
federação brasileira o alcance da meta nacional, mas sim, quando o conjunto do
resultado do país obtiver o seu valor máximo aproximado de 9.9.
Nesse caso, os parâmetros de cálculo se darão em objetivos de curto prazo,
buscando o alcance da média 6.0 para os anos iniciais até 2021, e, de longo prazo,
objetivando a convergência entre as redes a fim de que todas devam alcançar a mesma
média do Ideb, 9.9, até o ano de 2095. O Quadro 4 permitirá uma melhor visualização
acerca da trajetória do Ideb para o Brasil e estados.

Quadro 4 - Projeções (metas) do Ideb para o ensino fundamental da rede pública de
ensino brasileira (federal, estadual e municipal)
IDEB
OBSERVADO

IDEB
PROJETADO

IDEB
PROJETADO

IDEB
PROJETADO

2015

2015

2021

2095

ANOS
INICIAIS

5.3

5.0

5.8

9.9

ANOS
FINAIS

4.2

4.5

5.2

9.9

Fonte: Inep (2017). Quadro elaborado pela autora (2017).
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Fernandes (2007) considera que é possível determinar a trajetória que
contribuirá para que as metas intermediárias do Ideb para os estados, municípios e
escolas brasileiras sejam atingidas no prazo definido. Para o cálculo das metas
intermediárias, seria adotado um processo semelhante ao descrito para o Brasil. Já para
o país como um todo, são tomados para o cálculo os seguintes parâmetros:

(I) Ideb inicial (2005), (II) meta do Ideb e (III) tempo, com base em
um objetivo de curto prazo, ao passo que, para definir as trajetórias de
Estados, municípios, e escolas temos os parâmetros (I), (II) e (III)
definidos com base em um objetivo de longo prazo: a convergência
entre as redes (FERNADES, 2007, p. 4).

Para o cálculo das metas intermediárias bianuais para o Brasil, estados, redes e
escolas, foram adotados alguns procedimentos para finalização do cálculo, como
estabelecer a taxa mínima de aprovação de 65% para a projeção do Ideb. Uma técnica
de suavização seria utilizada para os primeiros anos das metas intermediárias, tendo em
vista a relação assumida entre a evolução da qualidade da educação e o tempo de
exposição das gerações ao novo sistema, assim como as mudanças no foco da política
educacional (FERNANDES, 2007).
Conforme apontado, o Ideb possui uma meta nacional a ser atingida até o ano de
2021. No geral, para o Brasil, as metas são distribuídas para os anos iniciais do ensino
fundamental de 6.0, para os anos finais do ensino fundamental de 5.5 e para o ensino
médio de 5.2. A meta definida nacionalmente para o Ideb em 6,0 considera o nível
educacional dos países vistos como os melhores sistemas de ensino do mundo, de
acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.
As tabelas 3 e 4, a seguir, nos trazem os três últimos resultados do Ideb das
escolas públicas (Federal, Estadual e Municipal) de todos os estados da federação
brasileira. Conforme se observa, a tabela dos anos iniciais, diferentemente dos anos
finais, apresenta resultados satisfatórios em relação às metas projetas nacionalmente,
para cada ano e estado brasileiro.
De acordo com a Tabela 3, o estado do RN, nos anos iniciais, diante dos demais,
cumpre as metas projetadas para os últimos três anos. Todavia, a Tabela 4 nos apresenta
que nos anos finais do ensino fundamental, com base nos três últimos resultados, o
estado ocupa a antepenúltima posição no cenário nacional, ficando apenas com médias
superiores ao estado de Alagoas e Sergipe, que ocupam, respectivamente, a última e
penúltima colocações nos piores índices. Em relação apenas ao último Ideb observado
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(2015), o RN continua ocupando a antepenúltima colocação, junto ao estado da Bahia
com o Ideb 3,4. Nas última e penúltima colocações seguem, respectivamente, os
Estados de Sergipe (3,1) e Alagoas (3,2).
Tabela 3 – Ideb observado e metas projetadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental
da rede pública de ensino (Federal, Estadual, Municipal) dos estados brasileiros
Ideb observado
Estado

Metas projetadas

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Acre

4.5

5.0

5.3

4.1

4.4

4.7

5.0

5.3

5.6

Alagoas

3.5

3.7

4.3

3.2

3.4

3.7

4.0

4.3

4.6

Amapá

4.0

3.9

4.3

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

5.3

Amazonas

4.2

4.5

50

3.8

4.0

4.3

4.6

4.9

5.2

Bahia

3.9

3.9

4.4

3.3

3.6

3.8

4.1

4.5

4.8

Ceará

4.7

5.0

5.7

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

5.1

Distrito
Federal

5.4

5.6

5.6

5.2

5.5

5.8

6.0

6.3

6.5

Espírito Santo

5.0

5.2

5.5

4.8

5.0

5.3

5.6

5.9

6.1

Goiás

5.1

5.5

5.6

4.7

4.9

5.2

5.5

5.8

6.0

Maranhão

3.9

3.8

4.4

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

Mato Grosso

4.9

5.2

5.5

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

5.7

Mato Grosso
do Sul

5.0

5.0

5.3

4.2

4.5

4.8

5.0

5.3

5.6

Minas Gerais

5.8

5.9

6.1

5.3

5.6

5.9

6.1

6.4

6.6

Pará

4.0

3.8

4.3

3.4

3.7

4.0

4.3

4.6

4.9

Paraíba

4.0

4.2

4.5

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

5.0

Paraná

5.4

5.8

6.1

5.2

5.5

5.8

6.0

6.3

6.5

Pernambuco

3.9

4.1

4.6

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

5.1
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Piauí

4.1

4.1

4.6

3.4

3.7

4.0

4.3

4.6

4.9

Rio de
Janeiro

4.8

4.9

5.2

4.8

5.1

5.4

6.0

5.9

6.2

Rio Grande
do Norte

3.8

4.0

4.4

3.2

3.5

3.8

4.1

4.4

4.7

Rio Grande
do Sul

5.1

5.4

5.5

4.9

5.2

5.5

5.7

6.0

6.3

Rondônia

4.6

5.1

5.3

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

5.8

Roraima

4.5

4.8

5.1

4.4

4.7

5.0

5.3

5.6

5.8

Santa
Catarina

5.7

5.9

6.1

5.1

5.4

5.6

5.9

6.2

6.4

São Paulo

5.4

5.8

6.2

5.3

5.6

5.8

6.1

6.3

6.6

Sergipe

3.6

3.8

4.1

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

5.1

Tocantins

4.8

5.0

5.0

4.2

4.5

4.8

5.1

5.4

5.7

Obs.: Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Fonte: Inep (2017). Tabela elaborada pela autora (2017).
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Tabela 4 – Ideb observado e metas projetadas nos anos finais do Ensino Fundamental
da rede pública de ensino (Federal, Estadual, Municipal) dos estados brasileiros
Ideb observado
Estado

Metas projetadas

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Acre

4.1

4.3

4.4

3.8

4.2

4.6

4.9

5.1

5.4

Alagoas

2.6

2.8

3.2

2.7

3.2

3.5

3.8

4.1

4.3

Amapá

3.5

3.4

3.5

3.9

4.3

4.7

4.9

5.2

5.5

Amazonas

3.7

3.8

4.2

3.0

3.4

3.8

4.1

4.3

4.6

Bahia

3.1

3.2

3.4

3.0

3.4

3.8

4.1

4.3

4.6

Ceará

3.9

4.1

4.5

3.3

3.6

4.0

4.3

4.6

4.8

Distrito
Federal

3.9

3.9

4.0

3.7

4.1

4.5

4.8

5.0

5.3

Espírito
Santo

3.9

3.9

4.1

3.9

4.3

4.7

5.0

5.2

5.5

Goiás

3.9

4.5

4.6

3.7

4.1

4.5

4.8

5.0

5.3

Maranhão

3.4

3.4

3.7

3.3

3.7

4.1

4.3

4.6

4.9

Mato Grosso

4.3

4.2

4.5

3.4

3.8

4.2

4.4

4.7

5.0

Mato Grosso
do Sul

3.8

3.9

4.3

3.6

4.0

4.4

4.6

4.9

5.2

Minas Gerais

4.4

4.6

4.6

4.0

4.4

4.8

5.0

5.3

5.6

Pará

3.5

3.4

3.6

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.2

Paraíba

3.1

3.2

3.5

2.9

3.3

3.7

4.0

4.2

4.5

Paraná

4.1

4.1

4.3

3.8

4.2

4.6

4.8

5.1

5.3

Pernambuco

3.2

3.4

3.8

2.8

3.2

3.6

3.8

4.1

4.4

Piauí

3.6

3.6

3.9

3.2

3.6

4.0

4.2

4.5

4.8

Rio de
Janeiro

3.7

3.9

4.0

3.7

4.1

4.4

4.7

5.0

5.2
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Rio Grande
do Norte

3.0

3.2

3.4

3.0

3.4

3.7

4.0

4.3

4.5

Rio Grande
do Sul

3.9

4.0

4.2

4.1

4.5

4.9

5.1

5.4

5.6

Rondônia

3.6

3.8

4.1

3.6

4.0

4.4

4.6

4.9

5.2

Roraima

3.6

3.5

3.7

3.7

4.1

4.4

4.7

5.0

5.2

Santa
Catarina

4.7

4.3

4.9

4.6

5.0

5.3

5.6

5.8

6.0

São Paulo

4.4

4.4

4.7

4.3

4.7

5.1

5.3

5.6

5.8

Sergipe

2.9

2.8

3.1

3.2

3.6

4.0

4.2

4.5

4.8

Tocantins

4.0

3.8

4.0

3.7

4.1

4.5

4.8

5.1

5.3

Obs.: Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Fonte: Inep (2017). Tabela elaborada pela autora (2017).

Essas metas, segundo Diniz, Fontanive e Klein (2013, p. 542), “[...] assumem
também um Indicador de Rendimento de 0,96, ou seja, é desejado que as taxas médias
de aprovação em cada segmento devam ser pelo menos 96%”. Os autores chamam a
atenção ao considerar que um deles, Klein (2008), em obra anterior, já considerava
baixo esse percentual, e acrescentam que

[...] Por seus cálculos, o Ideb, supondo a Meta 3 do Todos pela
Educação (“Até 2022, 70% ou mais dos alunos terão aprendido o que é
essencial para a sua série”) atingida e, também, supondo o indicador de
rendimento de 0,96, os valores corretos seriam de 6,55, 6,8 e 6,55,
respectivamente, para os segmentos dos anos iniciais do EF, anos finais
do EF e do Ensino Médio (2013, p. 542).

A taxa média de aprovação em cada segmento tem como intencionalidade a
garantia de um fluxo escolar considerado satisfatório para os alunos. Significa dizer que
ao passarem de ano, a meta 4 do Todos pela Educação também estará sendo atingida e o
ensino fundamental e médio serão universalizados, com no máximo um ano de atraso
(DINIZ; FONTANIVE; KLEIN, 2013).
No caso de superação das metas, antes do prazo proposto, o desafio consistirá
em manter o nível alcançado. Por ser uma referência, uma vez superada, a meta deve
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instigar novas aspirações para a comunidade escolar. Algumas constatações trazem
evidências de que as unidades possuidoras de Idebs mais baixos podem facilmente
superar as metas.
As tabelas 5 e 6, a seguir, apresentam, respectivamente, que os resultados da
rede pública de ensino nos anos iniciais do Estado brasileiro têm alcançado a projeção
nacional, ao contrário dos anos finais, que apenas alcançaram a meta projetada,
nacionalmente, em 2011. Já a rede privada de ensino, apesar de alcançar resultados
superiores aos da rede pública, não obteve alcance da sua média em nenhum dos três
últimos resultados.

Tabela 5 – Anos iniciais do ensino fundamental da rede pública de ensino (Federal,
Estadual, Municipal) – resultados do Ideb de 2011 a 2015 e as metas projetadas até
2021 para o Brasil
IDEB observado

Total

Metas

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2021

5.0

5.2

5.5

4.6

4.9

5.2

6.0

Dependência administrativa
Estadual

5.1

5.4

5.8

4.7

5.0

5.3

6.1

Municipal

4.7

4.9

5.3

4.2

4.5

4.8

5.7

Privada

6.5

6.7

6.8

6.6

6.8

7.0

7.5

Pública

4.7

4.9

5.3

4.4

4.7

5.0

5.8

Obs.: Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Fonte: Inep (2017). Tabela elaborada pela autora (2017).
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Tabela 6 – Anos finais do ensino fundamental da rede pública de ensino (Federal,
Estadual, Municipal) – resultados do Ideb de 2011 a 2015 e as metas projetadas até
2021 para o Brasil
IDEB observado

Total

Metas

2011

2013

2015

2011

2013

2015

2021

4.1

4.2

4.5

3.9

4.4

4.7

5.5

Dependência administrativa
Estadual

3.9

4.0

4.2

3.8

4.2

4.5

5.3

Municipal

3.8

3.8

4.1

3.5

3.9

4.3

5.1

Privada

6.0

5.9

6.1

6.2

6.5

6.8

7.3

Pública

3.9

4.0

4.2

3.7

4.1

4.5

5.2

Obs.: Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Fonte: Inep (2017). Tabela elaborada pela autora (2017).

A lógica da chamada responsabilização dessas unidades, com a divulgação dos
resultados, estaria impulsionando um sistema de incentivo por parte do governo federal,
mobilizando os diferentes atores (gestores, diretores, professores, pais, alunos) de modo
a possibilitar ações articuladas, entre o campo pedagógico e o da gestão. E que, ao
serem implementadas, passariam a viabilizar a superação das insuficiências e
produziriam os resultados projetados pelo próprio governo.
A partir da terceira edição do Ideb (2011), o Inep adotou uma nova sistemática,
que foi regulamentada para o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb,
definindo que os dados fornecidos pelo Censo Escolar determinariam o público-alvo
para aplicação das provas. Esse processo permitiu a identificação dos dados pessoais
dos estudantes e na aplicação das avaliações o material passou a vir nominado.
Outra ação define como critério a participação mínima nas avaliações, sendo
estabelecido um percentual de 50% dos estudantes, declarados ao censo escolar. Com
destaque a essas ações, enfoca-se a divulgação dos resultados de desempenho na Prova
Brasil, e, consequentemente, do Ideb, apenas das unidades escolares públicas, e os
municípios que cumpriram esse critério, como forma de garantir o número mínimo de
participação e uma melhor definição dos resultados.
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O controle de qualidade dos dados passou a ser continuamente aperfeiçoado. Os
resultados das duas dimensões do Ideb foram divulgados de forma antecipada às escolas
e às redes de ensino, objetivando como proposição uma análise desses resultados e,
numa eventualidade de correção, tanto do desempenho quanto da taxa de aprovação dos
alunos, caso haja, para o governo, a necessidade de uma eventual alteração desses
dados.
Além da magnitude do processo que envolve milhões de alunos matriculados em
milhares de escolas, em todo território nacional, deve-se considerar a relevância da
participação dos gestores municipais e estaduais e as respectivas unidades de ensino,
envolto à produção e divulgação dos resultados do Censo Escolar da Prova Brasil e do
Ideb. Assim, serão necessários esforços empreendidos pelas escolas e/ou redes de
ensino, que convergirão para que o Brasil atinja em 2022, na visão do governo, o nível
de “qualidade” desejável à educação brasileira.
Exposta uma síntese sobre o Ideb, no próximo capítulo, já no seu início,
podemos apontar algumas questões que dizem respeito diretamente ao indicador e que,
direta ou indiretamente, guardam relações com os resultados das escolas que estudamos
no Rio Grande do Norte.
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5 AVALIAÇÃO DO IDEB NO RN

Uma melhor compreensão do significado do conceito de qualidade adotado pelo
governo, bem como do seu indicador Ideb, é necessária, como temos ressaltado, para
situar o assunto dentro de uma visão mais ampla que permita entender o significado do
índice e suas respectivas aplicações.

5.1. SITUANDO A DISCUSSÃO NO PLANO MAIS GERAL
Apresentado pelo governo como indicador sintético de desenvolvimento
educacional, o Ideb dispõe, como propósito oficial, as diferentes medidas que podem
gerar incentivos distintos às escolas e/ou redes de ensino no tocante ao padrão de
aprovação. Para o autor, há razoabilidade ao reconhecer o bom desempenho dos
estudantes a cada final de ano letivo, assim como a verificação dos poucos
conhecimentos e habilidades adquiridos, caso sejam reprovados.
Já aquelas unidades escolares e sistemas de ensino que obtiveram um baixo
desempenho provavelmente podem ter tido melhores ganhos, pois o padrão de
aprovação dos estudantes exerce uma significativa influência, tal como apresenta a
soma da composição do indicador, no cálculo final do Ideb. Essa atestação é explícita
para Fernandes (2007, p. 11):

As elevadas taxas de repetência do País apontam para a existência de
algo errado com nosso sistema educacional. Entretanto, isso não
significa que a reprovação de alunos em si não possua alguma
funcionalidade e que o ideal seria ter um sistema com taxa de
reprovação igual a zero. Três justificativas usuais para se promover a
retenção de alunos são: i) permitir aos que não obtiveram desempenho
adequado a oportunidade de se recuperarem e, assim, prosseguirem no
sistema de forma mais apropriada; ii) incentivar os alunos a aumentar
o empenho na obtenção de habilidades e conhecimentos; e iii) impedir
que alunos sem os conhecimentos mínimos avancem no sistema, o que
viria a atrapalhar o desenvolvimento dos que estão aptos para a série
seguinte.
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Assim como também evidenciado por Ravitch (2011), os exames, a exemplo o
Ideb, são realizados entre o final de outubro e o início de novembro, isso possibilita a
camuflagem nos resultados, como o próprio Fernandes (2007, p. 13) ressalta: “[...]
Nessa altura, muitos dos que são reprovados já não mais estão frequentando a escola e,
assim, não são submetidos ao exame”.
Para Ravitch (2011), os escores de testes padronizados são incorporados à
trajetória das escolas públicas norte-americanas como a principal forma de medir a
qualidade escolar do país. Isto é, o resultado positivo ou negativo dos escores em leitura
ou matemática tornou-se parâmetro avaliativo dos estudantes, professores, diretores e
escolas, assim como o Ideb no Estado brasileiro. A autora faz uma crítica acentuando a
ausência de uma referência nos testes com o que os alunos deveriam aprender, além da
ausência de estudos importantes como o ensino da história, literatura, ciências, artes e
geografia.
O grande direcionamento para a utilização dos testes termina direcionando as
escolas e a equipe, que, cuidadosamente, como critica Ravitch (2011), ensinavam as
crianças o que provavelmente apareceriam nos testes de escores. Alguns professores, de
forma consciente, direcionavam o trabalho para preparação de seus alunos para testes,
que, em consequência, conseguiam resultados positivos, mas que demandavam um
esforço durante todo o ano letivo. Apesar de obterem bons resultados, as crianças eram
treinadas e não educadas, especificamente, nas disciplinas de língua portuguesa e
matemática.
A autora destaca ainda que no enfrentamento da pressão para se conseguir
maiores escores nos testes, seguramente, escores mais altos poderão ser produzidos, seja
pelo treinamento, trapaça, ou pelas mais variadas formas de manipulação dos estudantes
submetidos aos testes. O que é relevado com os altos escores obtidos sobre a
performance dos estudantes não é questionado pela mídia, tampouco pelo público em
geral, que demonstra-se satisfeito. O que importa para os líderes estaduais e locais, de
acordo com ela, não são as melhorias significativas ou os ganhos reais imbuídos nos
resultados dos escores, mas sim os números que confirmam o alcance das metas
estipuladas.
A indústria da testagem, expressão usualmente utilizada pela autora, aos escores
de testes, relacionando-os à responsabilização que conforme é descrita e utilizada,
separa os estudantes, pais e suas famílias da performance acadêmica apresentada pelos
escores. Outro ponto emerge ao se introduzir o pagamento como forma de bonificação
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por mérito às escolas que respondessem aos melhores escores dos estudantes
relacionados aos resultados dos testes (RAVITCH, 2011).
Especificamente no Estado brasileiro, mesmo que timidamente, observa-se que
algumas iniciativas têm se implementado pelas redes de ensino (estaduais e municipais)
buscando promover a chamada responsabilização entre os profissionais da educação e
membros da comunidade, a partir do fortalecimento do sistema de avaliação,
bonificação para as escolas que apresentam o que se considera um bom desempenho,
controle da ausência de professores, divulgação dos resultados tanto por meio de
comunicação quanto por boletins de notas. O PDE, a exemplo de iniciativa do governo
federal, propõe a locação de mais recursos financeiros aos estados e municípios que
elevem o nível de ensino aferido pelo Ideb. Muito embora esses mecanismos de
accountability, em virtude de mudanças governamentais, sejam interrompidos ou
alterados por muitas vezes, desfocando seu propósito inicial (KIM; PEREZ, 2013).
Nesse sentido, a orientação da política educacional do Estado fica de alguma
forma ancorada quase exclusivamente aos resultados do Ideb. Todavia, é preciso ver a
educação em sua integralidade, com base numa leitura da realidade norteada por um
conjunto de indicadores que, juntos, sinalizem outras questões, também importantes,
relativas à gestão, à condição social dos estudantes, às condições de trabalho dos
profissionais da educação, da infraestrutura das escolas, dentre outros fatores.
Conhecer de fato a escola e a realidade dos estudantes é um grande desafio que
permeia a educação, assim como a compreensão do que de fato se constitui a escola
pública brasileira, quem são os nossos alunos e em qual contexto social estão inseridos.
E a partir daí considerar outras variáveis na aprendizagem, tal qual grande parte da
literatura tem apontado. Para se ter uma ideia, mesmo que o Ideb como um todo seja
considerado baixo no Rio Grande do Norte, as informações coletadas e analisadas em
dois municípios com índices diferenciados não deixaram de evidenciar distinções
relevantes.
Algumas variáveis externas certamente têm grande importância nos resultados
dos testes, como o perfil econômico e o envolvimento das famílias na aprendizagem dos
filhos. Além do mais, precisamos levar em conta algumas particularidades no Brasil, e
em especial no Nordeste, como a conhecida dificuldade em matemática.
Sob essa égide, e para um melhor entendimento dos resultados do Ideb e
particularmente no Rio Grande do Norte, é importante também considerar-se algumas
questões preliminares, especialmente as que estão contidas no famoso relatório
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Coleman, de 1966. Tomando como base esse trabalho, cuja análise foi subsidiada por
aproximadamente 600 mil alunos e 60 mil professores em mais de 4 mil escolas nos
Estados Unidos, concluiu-se que a qualidade do ensino recebida por um aluno sofria
uma variação em torno de 10% no seu desempenho. O relatório também acrescentou
que uma significativa parte das diferenças nas notas dos testes decorria, sobretudo, de
fatores que estavam fora do alcance das escolas, ou seja, extraescolares.
O relatório Coleman referenciou e trouxe para o âmago das discussões três
grandes lições: a quantidade de recurso financeiro ou de insumos nas escolas, que por si
só não explicam o desempenho de seus alunos; segundo, a composição socioeconômica
da escola como fator que prepondera na explicação do desempenho dos alunos; e, por
fim, alguns tipos de estabelecimentos de ensino, em específico, os católicos,
predispondo de resultados diferenciados, isso, dado ao destaque relevado, enfatiza que
as escolas que fazem diferença não são aquelas cujos recursos financeiros e insumos são
mais alocados, tampouco isso vai elevar para mais ou para menos o desempenho de seus
alunos. Essas ideias recaem na crítica acerca do PNE 2014-2024 ou nas propostas de
custo-aluno-qualidade – CAQ, e não encontram reduto nas evidências do relatório
Coleman.
A segunda conclusão de Coleman é mais complexa e faz menção à
homogeneidade dos alunos na escola como fator que permite explicar o desempenho
dos alunos. Isto é, quando mais de 60% de alunos são de um grupo
cultural/socioeconômico, esses valores tendem a ter um predomínio sobre os demais.
Ao detalhar melhor esse fenômeno, o relatório acrescenta que dois fatores explicam esse
fenômeno: o juízo dos pares exerce influência no comportamento e esforço dos alunos,
ou seja, o jovem responde muito mais à pressão de seu grupo que a dos professores ou
pais.
Nesse sentido, se o grupo de referência tende a valorizar o estudo, o indivíduo
também se sente sob a pressão de estudar; e, o segundo fato está relacionado à
composição social em detrimento ao que acontece na escola, sua estrutura, seu
funcionamento e ao que os professores são capazes de atrair e manter. Em suma, de
acordo com Coleman (1966), as escolas que não dispõem de bons currículos, bons
professores, bom ensino e boa avaliação não serão capazes de formar bons alunos.
Por fim, os estudos apontam, como e porque um determinado grupo de escolas
asseguram desempenhos diferenciados aos alunos. A ênfase recai sobre a pressão do
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grupo social, já destacada em linhas pretéritas, bem como nas expectativas e valores
expressos nas famílias em detrimento da escola, e vice-versa.
Em meio a todas as outras conclusões do relatório Coleman, a pressão dos
grupos sociais e os valores expressos nas famílias são os que se tornam mais difíceis de
serem praticados, em virtude da diversidade familiar e expectativas geradas tanto pela
escola, quanto em relação a ela. Essa conclusão não torna as demais menos válidas, ao
contrário, apenas remete à dificuldade crescente em estabelecer limites e fazer cumprir a
função e o papel social da escola.
Especificamente na educação brasileira, levar em conta as evidências apontadas
no relatório Coleman, deve, sobretudo, ser tido como um dos critérios ao se estabelecer
as políticas e programas por autoridades governamentais, buscando a colaboração das
universidades e seus pesquisadores para as práticas educativas.
Alguns avanços no campo educacional podem ser promovidos, a partir das
evidências conferidas pelo relatório Coleman, principalmente aquelas relacionadas às
instabilidades decorridas das políticas públicas, dentre elas: a) utilização eficiente e
estratégica dos recursos financeiros por pessoas com qualificação adequada poderá
causar impactos positivos nas ações; b) num país como o Brasil, em que a maioria da
população é oriunda de classe pobre e média baixa, não há como assegurar a condição
de 60% dos alunos provenientes da classe média e de famílias que valorizam a “cultura
da escola”, considerando e fortalecendo as variáveis externas; e por fim c) conhecer e
tomar como base para formulação das políticas e programas as evidências destacadas no
relatório, desenvolvendo práticas que busquem a melhoria do desempenho das escolas e
dos alunos.
Apesar de a qualidade oficial da educação estar preceituada em vários
dispositivos legais no estado brasileiro, em específico, no art. 211, § 1º da CF/1988, em
nenhum momento do texto constitucional o teor dessa qualidade é indicado. Esse
cômputo fica a cargo da política pública escolhida pelos governos dos 27 estados da
federação e dos seus 5.560 municípios respectivos, além, é claro, da esfera federal.
Ravitch (2011) considera que a qualidade da educação pode ser constatada a
partir da existência de distintos padrões (standards): de conteúdo, de desempenho
escolar e de oportunidades para aprender. Os padrões de conteúdo, também
denominados de padrões curriculares, relacionam-se ao que deve ser ensinado pelos
professores e apreendido pelos alunos. Em sua composição, devem constituir-se, de
forma clara e específica, descrevendo as habilidades e conhecimentos que devem ser
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ensinados aos alunos. Os padrões de desempenho escolar devem definir e indicar o
domínio e níveis alcançados dos estudantes sobre o material trabalhado, considerandose os padrões de conteúdo. Já os padrões de oportunidades estão relacionados aos
programas, recursos materiais e humanos que a escola oportuniza para que os alunos
disponham da capacidade de atingir os padrões anteriores (conteúdo e desempenho).
Embora desde a década de 1970 o Brasil tenha participado de pesquisas, visando
retratar considerações acerca do desempenho escolar, apenas na década de 1990, com a
criação do Saeb, o resultado dos dados descritivos dos estudantes foi publicado. A partir
dessas publicações, iniciou-se também a implementação pelo governo federal de forma
sistemática do que é considerado oficialmente como avaliação de desempenho escolar.
Alguns fatores associados ao desenvolvimento dos estudantes têm sido realçados
em pesquisas recentes sobre a eficácia escolar. De acordo com Murillo (2008), as
investigações dessa temática, abordadas na América Latina, deram ênfase a alguns
fatores associados a essa relação.
O Quadro 5 apresenta os fatores de eficácia escolar, a partir das pesquisas
realizadas na América Latina, com elementos descritivos apresentando de maneira
sintética as conclusões de cada investigador, compiladas por Brooke (2008). Como
forma de facilitar a leitura do quadro a seguir, os fatores receberam uma numeração de 1
a 10 e os substratos das pesquisas foram relacionados à numeração.
Quadro 5 – Fatores de eficácia escolar segundo pesquisas realizadas na América Latina
Fatores Escolares

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

Clima escolar

x

x x x x x x

x

x

Infraestrutura

x

x x x x

x

x

x

x

Recursos da escola
Gestão econômica da escola

x x x x x
x

Autonomia da escola
Trabalho em equipe
Planejamento

x

x

x x x x

x

x

x

x

x x x

x x

x x x

x x
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Participação e envolvimento da comunidade educativa

x x

Metas compartilhadas

x

x
x x

x x

x

x

x x x

x

x

Conclusão

Liderança

x

x x x

x x

x x x x x

x x

Fatores da sala
Clima da sala de aula
Dotação e qualidade da sala

x

Relação professor-aluno

x

Planejamento docente (trabalho em sala)

x

x

x

x x x

x

Recursos curriculares
Metodologia didática

x x

x

x x x x x
x

x x x x x x

Mecanismo de acompanhamento e avaliação do
rendimento do aluno

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

Fatores associados ao pessoal docente
Qualificação do docente
Formação contínua
Estabilidade

x
x

x x x x x x

Experiência

x x

Condições de trabalho do professor

x

Implicação

x x x x x x x

Relações professor-aluno

x

Altas expectativas
Reforço positivo
Fonte: Brooke (2008, p. 479).

x x
x

x x x x
x x

x

x

x x

x x x

x
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1. CIDE: Muñoz – Repiso et al. (1995)
2. LLECE (2001)
3. Herrera y Lopez (1996)
4. Concha (1986)
5. Cano (1997)
6. Himmel et al. (1984)
7. CIDE: Muñoz – Repiso et al. (2000)
8. Castejón (1996)
9. Piñeiros (1996)
10. Barbosa y Fernández (2001)

A partir dos fatores investigados no Quadro 5, destacamos alguns que nortearam
em parte esta pesquisa, dentre eles: clima escolar, infraestrutura, recursos da escola,
gestão econômica da escola, planejamento, participação e envolvimento da comunidade
educativa, liderança, fatores da sala, clima da sala de aula, dotação e qualidade da sala,
relação professor-aluno, planejamento docente (trabalho em sala), recursos curriculares,
metodologia didática, mecanismos de acompanhamento e avaliação do rendimento do
aluno, qualificação do docente, formação contínua, estabilidade, experiência, condições
de trabalho do professorado, relações professor-aluno.
Brooke (2008) ressalta que esses fatores não devem ser considerados de forma
independente. Isso porque para o autor existem várias associações entre eles que podem
contribuir para uma melhor compreensão acerca de prováveis mecanismos de eficácia.
É nesse sentido, portanto, que procedemos a nossa análise do Ideb no Rio
Grande do Norte, como veremos na próxima seção. Lembremos que a aprendizagem
tem que levar em conta diferente variável e não deve ser reduzida meramente à medição
ligada a um índice. Além do mais, mesmo apontando-se em alguns momentos
percentuais nas entrevistas feitas nas escolas, nosso procedimento foi mais no sentido de
expressar no geral algumas diferenças e não visando reduzir as diferenças a aspectos
meramente quantitativos.

5.2. PERFIL DO IDEB NO RIO GRANDE DO NORTE
O estado do Rio Grande do Norte detém uma área de 52.811,110 km², é
composto por 167 municípios, possui uma população de 3.168,027 e uma densidade
demográfica de 59,99hab./km², de acordo com o Censo Demográfico 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O produto Interno Bruto – PIB do estado
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está estimado em R$ 36, 2 bilhões e um PIB per capita anual de R$ 11,4 mil. A
participação dos grandes setores se dá, de acordo com o IBGE (2010): na agropecuária
(3,57%), na indústria (23,90%) e nos serviços, inclusive com administração, saúde e
educação públicas e seguridade social (72,53%).
Sob esse cenário, a compreensão da problemática que envolve a qualidade da
educação como um caso emblemático dentro da política educacional no Brasil e do
Estado necessita ser visualizada, em primeiro plano, a partir de todos os fatores que a
envolve, em segundo, conforme a sua operacionalização. Para Offe (1990), todo
problema a ser definido dentro da agenda política prescinde de uma análise que
considere seu conteúdo e sua forma.
A garantia do direito à educação de qualidade é um princípio fundamental e
basilar para as políticas e gestão da educação básica, seus processos de organização e
regulação. No caso do estado do Rio Grande do Norte, o direito à educação básica, bem
como a obrigatoriedade e universalização da educação de 4 a 17 anos, estabelecidas na
Emenda Constitucional – EC no. 59/2009, estão amparadas na Constituição Federal de
1988 (CF/1988), nos reordenamentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB/1996), com as alterações ocorridas após a sua aprovação. A expressão
desse direito encontra-se em sintonia, ainda, com a garantia do direito social à educação
de qualidade, expresso no PNE 2014-2024.
O estado do RN continua apresentando, desde os três últimos resultados do Ideb,
desempenhos inferiores às metas projetadas nacionalmente para os anos finais do ensino
fundamental, que tomam como base esse indicador de qualidade da educação. Para a
efetiva garantia desse direito, se fazem necessárias políticas e gestões que visem à
superação do cenário, requerendo ações que consolidem as políticas voltadas para uma
efetiva qualidade da educação pública brasileira. O Quadro 6 apresenta os resultados do
Ideb nos anos finais do ensino fundamental no RN (8ª série/ 9º ano):
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Quadro 6 – Resultados do Ideb nos anos finais do Ensino Fundamental (8ª série/9º ano)
dos municípios do Rio Grande do Norte
Edições

Municípios
2011

2013

2015

Média

1. Acari

4,2

4,0

4,5

4,2

2. Açu

2,5

2,9

2,7

3. Afonso Bezerra

3,3

3,0

3,2

3,2

4. Água Nova

3,8

4,0

3,9

3,9

5. Alexandria

3,6

3,6

3,3

3,5

6. Almino Afonso

3,4

3,8

4,8

4,0

7. Alto do Rodrigues

3,8

3,3

4,4

3,8

8. Angicos

3,1

3,3

3,5

3,3

9. Antônio Martins

2,7

2,7

3,7

3,0

10. Apodi

3,5

3,7

3,7

3,6

11. Areia Branca

3,0

2,7

3,0

2,9

12. Arês

2,4

2,2

3,3

2,6

13. Augusto Severo (Campo
Grande)
14. Baía Formosa

3,4

3,2

3,4

3,3

3,4

3,3

3,7

3,5

15. Baraúna

3,2

2,7

3,3

3,1

16. Barcelona

3,2

3,4

3,2

3,3

17. Bento Fernandes

2,5

2,6

3,1

2,7

18. Bodó

2,5

***

**

2,5

19. Bom Jesus

3,1

3,0

3,4

3,2

(Ordem alfabética)
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Edições

Municípios
2011

2013

2015

Média

20. Brejinho

3,1

3,0

3,6

3,2

21. Caiçara do Norte

3,3

3,2

4,6

3,7

22. Caiçara do Rio do Vento

2,9

2,3

**

2,6

23. Caicó

2,9

3,3

3,6

3,3

24. Campo Redondo

3,2

3,4

3,4

3,3

25. Canguaretama

3,0

2,6

*

2,8

26. Caraúbas

3,7

3,5

4,1

3,8

27. Carnaúba dos Dantas

3,4

3,9

4,4

3,9

28. Carnaubais

3,3

3,3

3,2

3,3

29. Ceará-Mirim

2,8

3,1

3,1

3,0

30. Cerro Corá

2,8

3,4

3,8

3,3

31. Coronel Ezequiel

2,0

1,9

3,4

2,4

32. Coronel João Pessoa

3,1

***

**

3,1

33. Cruzeta

4,1

4,4

4,6

4,4

34. Currais Novos

3,5

3,5

4,1

3,7

35. Doutor Severiano

3,7

3,7

4,6

4,0

36. Encanto

2,7

3,1

3,6

3,1

37. Equador

3,3

3,3

3,4

3,3

38. Espírito Santo

2,8

2,4

2,8

2,7

39. Extremoz

3,1

3,1

3,4

3,2

(Ordem alfabética)
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Edições

Municípios
2011

2013

2015

Média

40. Felipe Guerra

3,6

3,5

4,2

3,8

41. Fernando Pedroza

3,3

***

3,5

3,4

42. Florânia

3,6

3,6

3,5

3,6

43. Francisco Dantas

***

***

3,3

3,3

44. Frutuoso Gomes

3,4

4,1

3,6

3,7

45. Galinhos

2,5

3,0

3,6

3,0

46. Goianinha

3,2

3,3

3,4

3,3

47. Governador Dix-Sept Rosado

2,4

3,2

2,9

2,8

48. Grossos

2,9

2,7

3,5

3,0

49. Guamaré

2,6

3,2

*

2,9

50. Ielmo Marinho

2,9

3,3

3,4

3,2

51. Ipanguaçu

3,4

3,1

3,7

3,4

52. Ipueira

***

***

5,1

5,1

53. Itajá

2,6

2,3

3,5

2,8

54. Itaú

3,5

3,1

4,1

3,6

55. Jaçanã

2,8

4,0

3,8

3,5

56. Jandaíra

***

2,6

3,1

2,8

57. Janduís

2,4

3,7

3,8

3,3

58. Januário Cicco (Boa Saúde)

3,3

2,8

2,9

3,0

59. Japi

2,4

2,8

3,1

2,8

(Ordem alfabética)
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60. Jardim de Angicos

***

1,6

*

1,6

61. Jardim de Piranhas

2,6

3,0

3,1

2,9

62. Jardim do Seridó

3,7

3,6

4,6

4,0

63. João Câmara

2,1

2,5

2,9

2,5

64. João Dias

2,9

2,9

2,8

2,9

65. José da Penha

3,2

3,6

3,4

3,4

66. Jucurutu

3,0

3,4

3,4

3,3

67. Jundiá

***

***

**

0,0

68. Lagoa D’Anta

2,6

2,9

2,4

2,6

69. Lagoa de Pedras

3,1

3,2

4,4

3,6

70. Lagoa de Velhos

2,3

***

*

2,3

71. Lagoa Nova

3,1

3,1

3,4

3,2

72. Lagoa Salgada

3,0

3,6

3,1

3,2

73. Lajes

3,3

3,5

4,6

3,8

74. Lajes Pintadas

2,2

2,2

3,3

2.6

75. Lucrécia

2,6

4,2

3,7

3,5

76. Luís Gomes

2,4

2,5

3,7

2,9

77. Macaíba

2,9

3,1

3,1

3,9

78. Macau

2,8

3,1

3,1

3,0

79. Major Sales

2,9

***

2,9

2,9

(Ordem alfabética)
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80. Marcelino Vieira

3,1

3,7

3,9

3,6

81. Martins

3,8

4,1

3,3

3,7

82. Maxaranguape

3,3

4,3

*

3,8

83. Messias Targino

2,7

3,0

3,0

2,9

84. Montanhas

2,6

2,9

3,3

2,9

85. Monte Alegre

2,4

2,4

3,2

2,7

86. Monte das Gameleiras

2,6

2,7

3,2

2,8

87. Mossoró

3,3

3,7

3,7

3,6

88. Natal

3,0

3,1

3,2

3,1

89. Nísia Floresta

2,7

2,9

2,7

2,8

90. Nova Cruz

2,2

2,7

3,5

2,8

91. Olho d’Água dos Borges

3,6

3,3

**

3,5

92. Ouro Branco

4,5

5,1

4,3

4,6

93. Paraná

3,3

***

*

3,3

94. Paraú

***

3,0

3,1

3,0

95. Parazinho

3,4

3,9

3,7

3,7

96. Parelhas

3,5

3,3

4,0

3,6

97. Parnamirim

3,2

3,4

3,4

3,3

98. Passa e Fica

3,1

3,3

3,6

3,3

99. Passagem

3, 0

3,2

2,9

3,0

(Ordem alfabética)

179

Edições

Municípios
(Ordem alfabética)
100.

Patu

2011

2013

2015

Média

3,1

3,2

3,0

3,1

101.

Pau dos Ferros

3,5

3,6

4,1

3,7

102.

Pedra Grande

2,4

2,7

3,9

3,0

103.

Pedra Preta

2,3

3,7

2,6

2,9

104.

Pedro Avelino

2,2

2,4

3,2

2,6

105.

Pedro Velho

2,8

3,2

3,5

3,2

106.

Pendências

2,9

3,2

3,7

3,3

107.

Pilões

2,2

3,6

3,8

3,1

108.

Poço Branco

2,6

2,9

3,0

2,8

109.

Portalegre

3,5

3,4

4,2

3,7

110.

Porto do Mangue

2,9

2,9

2,8

2,9

111. Presidente Juscelino (Serra
Caiada)
112. Pureza

3,3

2,8

2,9

3,0

2,5

2,6

2,8

2,6

113.

Rafael Fernandes

3,5

3,6

4,0

3,7

114.

Rafael Godeiro

4,2

4,3

4,5

4,3

115.

Riacho da Cruz

2,4

***

4,3

116.

Riacho de Santana

2,9

3,4

4,5

3,6

117.

Riachuelo

2,5

2,7

3,7

3,0

118.

Rio do Fogo

2,3

2,4

2,7

2,5

119.

Rodolfo Fernandes

2,7

2,6

3,3

2,9

3,4
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Municípios
(Ordem alfabética)

2011

2013

2015

Média

3,9

3,4

120.

Ruy Barbosa

2,6

3,6

121.

Santa Cruz

2,5

2,9

122.

Santa Maria

2,8

3,4

2,9

3,0

123.

Santana do Mato

3,3

3,1

3,5

3,3

124.

Santana do Seridó

3,7

5,6

4,7

4,7

125.

Santo Antônio

2,9

2,8

3,4

3,0

126.

São Bento do Norte

3,3

3,0

3,4

3,2

127.

São Bento do Trairi

2,4

4,6

3,3

3,5

128.

São Fernando

3,4

3,1

4,1

3,5

129.

São Francisco do Oeste

3,3

***

3,7

3,5

130.

São Gonçalo do Amarante

2,9

2,8

3,2

3,0

131.

São João do Sabugi

3,5

4,5

5,4

4,5

132.

São José de Mipibu

2,3

2,4

2,8

2,8

133.

São José de Campestre

2,4

2,3

2,6

2,4

134.

São José do Seridó

4,1

4,3

4,7

4,4

135.

São Miguel

3,7

3,4

*

3,6

136.

São Miguel do Gostoso

3,1

3,2

3,5

3,3

137.

São Paulo do Potengi

2,8

3,0

3,6

3,1

138.

São Pedro

2,9

2,9

2,9

2,9

139.

São Rafael

2,1

3,4

2,9

2,8

3,0

2,8
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140.

São Tomé

2,5

2,8

3,1

2,8

141.

São Vicente

3,5

4,1

3,7

3,8

142.

Senador Elói de Souza

2,3

2,8

3,4

2, 8

143.

Senador Georgino Avelino

2,2

2,7

3,1

2,7

144.

Serra de São Bento

2,7

3,6

3,5

3,3

145.

Serra do Mel

2,9

3,0

2,9

2,9

146.

Serra Negra do Norte

3,7

3,4

3,1

3,4

147.

Serrinha

3,5

3,6

3,5

3,5

148.

Serrinha dos Pintos

3,3

3,5

4,0

3,7

149.

Severiano Melo

2,5

3,3

3,6

3,1

150.

Sítio Novo

3,4

***

3,1

3,3

151.

Tabuleiro Grande

3,6

***

**

3,6

152.

Taipu

2,3

***

3,4

2,8

153.

Tangará

2,7

2,9

3,3

3,0

154.

Tenente Ananias

3,2

3,1

3,2

3,2

155.

Tenente Laurentino Cruz

3,9

3,8

4,5

4,1

156.

Tibau

2,7

2,2

2,7

2,5

157.

Tibau do Sul

2,7

3,0

3,8

3,2

158.

Timbaúba dos Batistas

3,9

3,2

3,8

3,6

159.

Touros

***

2,8

3,0

3,1
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160.

Triunfo Potiguar

3,4

3,2

4,0

3,5

161.

Umarizal

3,1

3,4

3,3

3,3

162.

Upanema

2,9

3,5

3,3

3,2

163.

Várzea

2,5

2,4

3,4

2,8

164.

Venha-Ver

3,0

***

3,8

3,4

165.

Vera Cruz

3,4

3,3

3,6

3,4

166.

Viçosa

3,1

3,3

4,0

3,5

167.

Vila Flor

2,3

2,3

2,3

2,3

Fonte: Inep (2016b). Tabela elaborada pela autora (2017).
Obs.: * Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Sem média na Prova Brasil 2015: Não participou ou não atendeu aos requisitos necessários para ter o
desempenho calculado.
*** Resultado indisponível no site do Inep.
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Resultados da rede/dependência administrativa pública (estadual e municipal).

Ao observar-se o Quadro 6, e tomando como base a média aritmética dos três
últimos índices dos anos finais do ensino fundamental das escolas públicas do estado do
RN, os municípios que alcançaram os três maiores índices foram: Santana do Seridó
(4,7), Ouro Branco (4,6) e Cruzeta (4,4). Em relação aos menores índices do estado,
ainda tomando a mesma referência anterior, verificou-se os municípios de Vila Flor e
Lagoa de Velhos (2,3), São José do Campestre e Coronel Ezequiel (2,4), Tibau, Rio do
Fogo e João Câmara (2,5).
Para esta pesquisa, considerou-se como campo de análise os municípios de
maior e menor resultado das redes públicas de ensino, respectivamente, o município de
Santana do Seridó e São José do Campestre. Apesar de os municípios de Lagoa de
Velhos e Vila Flor terem apresentado uma média de 2,3, inviabilizaram-se para o campo
de pesquisa em virtude de o primeiro apenas apresentar resultado no ano de 2011, em
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2013 não dispor de resultados de acordo com o site do Inep e em 2015 apresentar um
número baixo de participantes na Prova Brasil, insuficiente para que os resultados
fossem divulgados. Já o município de Vila Flor, apesar de dispor dos três últimos
resultados, não oferta mais o atendimento dos finais do ensino Fundamental na rede
estadual de ensino desde o ano de 2015. O Quadro 7 a seguir apresenta os três últimos
resultados e as metas projetadas do Ideb dos municípios que compuseram o nosso
campo de pesquisa.
Quadro 7 – Três últimos resultados observados e metas projetadas dos municípios com
maior e menor Ideb do RN, dos anos finais do Ensino Fundamental (8ª série/9º ano) da
rede pública de ensino
Município

Ideb
observado
(2011)

Meta
projetada
(2011)

Ideb
observado
(2013)

Meta
projetada
(2013)

Ideb
observado
(2015)

Meta
projetada
(2015)

Santana do
Seridó

3,7

3,3

5,6

3,9

4,7

4,3

São José do
Campestre

2,4

2,9

2,3

3,3

2,6

3,6

Vila Flor

2,3

2,7

2,3

3,1

2,3

3,6

Fonte: Inep (2016b). Tabela elaborada pela autora (2017).

As figuras a seguir nos apresentam os três últimos resultados do Ideb (2011, 2013, 2015),
nos anos iniciais e finais dos municípios do RN, numa escala com legenda de até 3,4; de 3,5 a
4,4; 4,5 a 5,4; 5,5 ou mais, e sem Ideb.
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Figura 4 – Índices dos municípios do RN, nos anos iniciais (4ª série/5º ano) em 2011 do Ideb

Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017)
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Figura 5 – Índices dos municípios do RN, nos anos finais (8ª série/9º ano) em 2011 do Ideb

Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Figura 6 – Índices dos municípios do RN, nos anos iniciais (4ª série/5º ano) em 2013 do Ideb

Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Figura 7 – Índices dos municípios do RN, nos anos finais (8ª série/9º ano) em 2013 do Ideb

Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017)
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Figura 8 – Índices dos municípios do RN, nos anos iniciais (4ª série/5º ano) em 2015 do Ideb

Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Figura 9 – Índices dos municípios do RN, nos anos finais (8ª série/9º ano) em 2015 do Ideb

Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Figura 10 – Índices das microrregiões do RN, nos anos iniciais (4ª série/5º ano), com base nos três últimos resultados do Ideb (2011, 2013 e
2015)

Obs.: Escala com legenda de até 3,4 (vermelho); de 3,5 a 4,4 (amarelo).
Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Figura 11 – Índices das microrregiões do RN, nos anos finais (8ª série/9º ano), com base nos três últimos resultados do Ideb (2011, 2013 e
2015)

Obs.: Escala com legenda de até 3,4 (vermelho); de 3,5 a 4,4 (amarelo).
Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Figura 12 – Índices das mesorregiões do RN, nos anos iniciais (4ª série/5º ano), com base nos três últimos resultados do Ideb (2011, 2013 e
2015)

Obs.: Escala com legenda de até 3,4 (vermelho); de 3,5 a 4,4 (amarelo).
Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Figura 13 – Índices das mesorregiões do RN, nos anos finais (8ª série/9º ano), com base nos três últimos resultados do Ideb (2011, 2013 e 2015)

Obs.: Escala com legenda de até 3,4 (vermelho); de 3,5 a 4,4 (amarelo).
Fonte: Inep (2016b). Imagem elaborada pela autora (2017).
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Os índices ilustrados pelas legendas com seus percentuais, nas figuras
apresentadas, apontam que os anos finais do ensino fundamental têm apresentado os
piores resultados nos últimos três resultados, apresentando uma expressiva quantidade
de municípios, com médias de até 3,4. O Quadro 8 aponta essa mesma evidência,
mesmo que tomando para observação apenas o último resultado apresentado pelo Ideb
no ano de 2015, para o Rio Grande do Norte.
Quadro 8 – Resultados observados e metas projetadas para os anos iniciais e finais da
rede pública de ensino do estado do Rio Grande do Norte no ano de 2015 e projeção
para 2021 (prazo final das projeções iniciais das metas para todo Estado brasileiro)
Ideb observado

Ideb projetado

Ideb projetado

2015

2015

2021

Anos iniciais

4.4

3.8

4.7

Anos finais

3.4

3.7

4.5

Fonte: Inep (2016b). Quadro elaborado pela autora (2017).

Assim, seguiremos na próxima seção para um melhor detalhamento dos
municípios participantes do campo investigado e suas relações, envolvendo o objeto de
estudo e análise desta pesquisa, no caso, o Ideb.

5.3 A EXPERIÊNCIA DAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE
ACORDO COM OS TRÊS ÚLTIMOS RESULTADOS DO IDEB

Os municípios que foram tomados como referência para o campo de análise
desta pesquisa foram os municípios de Santana do Seridó e São José do Campestre. A
escolha pelos anos finais do ensino fundamental deu-se em virtude de duas questões
pontuais. A primeira concerne aos baixos resultados obtidos nos últimos três resultados
do Ideb dos anos finais no estado do RN, tomando como referência a projeção nacional
do Ideb. O cálculo desses índices deu-se pela média aritmética, elevando o município de
Santana do Seridó (4,7) à condição de maior resultado. A segunda questão refere-se à
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escolha da rede estadual de ensino, haja visto ser a única escola do município que
contempla os anos finais do ensino fundamental.
Conforme relataremos adiante, os dois municípios apresentam características
mais semelhantes em termos demográficos, econômicos e educacionais. Essa razão
preponderou para a escolha do município de menor Ideb do RN, uma vez que com
iguais resultados o município de coronel Ezequiel manteve-se com o mesmo índice de
São José do Campestre (2,4).
O município de Santana do Seridó/RN está localizado na Microrregião do Seridó
Oriental e na Mesorregião Central Potiguar, limitando-se ao Norte com Jardim do
Seridó/RN e Ouro Branco/RN; ao Sul, Parelhas/RN e Estado da Paraíba; ao Leste,
Parelhas/RN e Oeste Ouro Branco/RN e o Estado da Paraíba. Quanto às coordenadas
geográficas, observa-se latitude 06°46’15” Sul e longitude 36° 43’58” Oeste, com uma
área de 188,40 km², equivalente a 0,32% da superfície estadual. No que se refere à
distância da capital, está a 252 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através
das rodovias pavimentadas BR-226 BR-427 e RN-086. A figura a seguir mostra a
localização do município pesquisado.

Figura 14 – O mapa de localização do município de Santana do Seridó/RN

Fonte: http://www.santanadoserido.rn.gov.br/portal1/municipio/localizacao.asp?iIdMun=100124123.
Acesso em: 10 jan. 2017.
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Pautando-se no do Censo Demográfico (2010), o município comporta o número
de 1.526 habitantes na população total, uma vez que 1.653 são residentes na zona
urbana e 873 na zona rural. O Quadro 9 representa esses dados de forma comprobatória,
com distribuição dessa população por gênero, zona rural/urbana e taxa de urbanização
desde o ano de 1991.
Quadro 9 – Dados populacionais do município de Santana do Seridó/RN
População

População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

População
total

2.510

100,00

2.377

100,00

2.526

100,00

População
residente
masculina

1.284

51,16

1.176

49,47

1.267

50,16

População
residente
feminina

1.226

48,84

1.201

50,53

1.259

49,84

População
urbana

1.042

41,51

1.394

58,65

1.653

65,44

População
rural

1.468

58,49

983

41,35

873

34,56

-

41,51

-

58,65

-

65,44

Taxa de
Urbanização

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/santana-do-serido_rn. Acesso em: 10 jan. 2017.
Quadro elaborado pela autora (2017).

A pirâmide etária apresenta a referente população com a distribuição por sexo,
segundo os grupos de idade. O município comporta o número de 1.526 habitantes na
população total, uma vez que 1.653 são residentes na zona urbana e 873 na zona rural.
Em relação às condições de moradia no município de Santana do Seridó/RN, o
censo demográfico 2010 aborda que 82,57% da população têm água encanada, 100%
têm energia elétrica e 100% têm coleta de lixo, apesar de este e outros dejetos dos
domicílios não terem destino adequados.
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Considerando os aspectos culturais, destaca-se um incentivo ao resgate e
valorização da cultura existente, pois Santana do Seridó/RN possui o Centro Cultural
Felino Ivo Bezerra, onde é realizado anualmente o Santo Antônio do Povo, festa
incluída no calendário oficial do município.
Além dos festejos juninos, destacam-se outros eventos: festas alusivas ao
aniversário do município, apresentações culturais, com mostras de trabalhos escolares e
sociais. Além do Espaço Cultural Moisés Sátiro da Silva, onde ocorrem diversos
eventos culturais, como exposições e apresentações artísticas, seminários e cursos, a
Biblioteca Pública Municipal Santos Dumont, contemplando em seu espaço um Museu
Cultural do Patrimônio Material e imaterial, que atende às escolas públicas e à
comunidade em geral, a Banda de Música Moisés Sátiro da Silva, com sua participação
em eventos sociais, religiosos e cívicos, e a Fanfarra José Gastel Bezerra Pereira e a
Banda de Flauta Doce Benedita Santina de Araújo Azevedo.
O município dispõe de uma excelente infraestrutura de Esporte e Lazer,
oferecendo várias modalidades esportivas para todas as faixas etárias. No Estádio
Municipal Luciano de Souza Barreto, são desenvolvidas atividades de futebol através de
uma escolinha que atende crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 17 anos. No
Ginásio de Esportes José Gastel Bezerra Pereira, “O Pereirão”, funciona uma escolinha
de futsal com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.
Além de atividades recreativas com as crianças da pré-escola do jardim de
infância Cremeilda Dantas e também com as crianças da Escola Monsenhor Amâncio
Ramalho – Creche casulo, há as atividades do Programa mais Educação com os
estudantes da Escola Municipal Antônio Basílio de Ensino Fundamental e a prática de
Educação Física dos estudantes da Escola Estadual João Vilar da Cunha – Ensino
Fundamental e Médio. No anexo denominado “O Pereirinha”, funciona o salão de Jogos
João Dias com atividades de lazer com jogos recreativos, e também na comunidade
rural de São Bento I há uma Quadra de esporte onde são realizadas atividades esportivas
e as festas da comunidade.
Economicamente, o município de Santana do Seridó/RN não difere de outros da
região quanto à oferta de trabalho, pois ainda é pequena. No entanto, destaca-se que a
economia está pautada em algumas atividades como: cerâmica (telha e tijolos),
pecuária, agricultura e apicultura, em menor escala; o comércio local, trabalhadores
autônomos (pedreiro, marceneiro, pintor, bordadeira entre outros).
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De acordo com dados do IBGE 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano –
IDH do município passou de 0,526 em 2000 para 0,642 em 2010 – uma taxa de
crescimento de 22,05%. Nas últimas duas décadas, o município teve um incremento no
seu IDHM de 75,41%, acima da média de crescimento nacional (47%) e acima da média
de crescimento estadual (59%). No que se refere à renda per capita, vale ressaltar o
crescimento de 187,73% nas últimas décadas, passando de R$180,98 em 2000 para
R$325,16 em 2010.
A rede de ensino do município é constituída de seis unidades escolares, sendo
duas creches, uma na zona urbana e outra na zona rural, uma Pré-escola, duas Escolas
Municipais com o Ensino Fundamental I, uma na zona urbana e uma Escola Estadual
com o Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
O município tem Conselho Municipal de Educação desde 2012, Conselho
Municipal de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundeb, mas ainda não se encontra instituído o Sistema Municipal
de Ensino. O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal foi implantado
em 2009 e está atualmente em fase de reformulação.
Os gráficos a seguir apresentam esses dados de forma comprobatória, detalhada
e comparativa a partir do ano de 2009. É notório, diante do Gráfico 1, que não houve
aumento nas unidades escolares do município, desde o ano de 2009.

Gráfico 1 – Número de unidades escolares que ofertam o Ensino Fundamental no
município de Santana do Seridó/RN (2009 a 2013)
1,2
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Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/santana-do-serido_rn Acesso em: 10 jan. 2017.
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O Gráfico 2 apresenta a quantidade de matrícula dos alunos do município,
tomando como base os mesmos anos.

Gráfico 2 - Número de matrículas do Ensino Fundamental no município de Santana do
Seridó/RN nos anos de 2009 a 2013
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Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/santana-do-serido_rn. Acesso em: 10 jan. 2017.

Vale ressaltar que o município fez várias adesões a programas educacionais do
governo federal, tais como: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,
Programa mais Educação, Proinfância, Programa Saúde na Escola, Proinfo, Pacto para o
Ensino Médio.
As proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos indicam a situação da educação entre a população em idade escolar
do estado e compõe o IDHM Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6
anos na escola era de 100% em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a
13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental foi de 97,41%, a proporção
de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 60,51% e a proporção
de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 35,72.
Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 38,20%,
74,03%, 56,61% e 35,72%. O Gráfico 10 apresenta a quantidade de professores do
quadro do Ensino Fundamental do município. Outro dado observado foi o fluxo escolar
por faixa etária, em 2010, 85,64% da população de 6 a 17 anos do município estavam
cursando a educação básica regular com até dois anos de defasagem idade-série, em
2000 eram 83,50% e, em 1991,72,93%. E dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 6,79%
estavam cursando ensino superior em 2010, em 2000 eram 0,00% e, em 1991, 0,00%.
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O Quadro 10 apresenta os três últimos resultados do Ideb do município de
Santana do Seridó e respectivas projeções de metas.
Quadro 10 – Resultados do Ideb do município de Santana do Seridó/RN e metas
projetadas para os respectivos anos
Município de
Santana do
Seridó

Ideb
observado

Ideb
projetado

Ideb
observado

Ideb
projetado

Ideb
observado

Ideb
projetado

2011

2011

2013

2013

2015

2015

3,7

3,3

5,6

3,9

4,7

4,3

Escola Estadual
João Vilar da
Cunha

Fonte: Inep (2016b). Quadro elaborado pela autora (2017).

Localizado na microrregião da Borborema Potiguar, o município de São do José
do Campestre/RN no seu início era simplesmente um campo plano. Ao seu redor,
existiam algumas casas que ficavam distantes uma das outras, encravadas em fazendas,
cujas principais atividades eram o plantio de algodão, feijão, milho e a criação de gado.
No sentido etimológico da palavra, campestre é uma palavra originada do latim –
campester, campestris – que significa algo relativo à planície, à campina. A vegetação
que deu origem ao nome do local era exuberante e os responsáveis pela conformação do
recanto eram os cursos d’água dos rios Trairi e Jacu. Nesse local, grandes fazendeiros já
haviam se estabelecido, juntamente com vendedores, compradores de gado e algodão,
fazendo assim o início do povoamento da área.
O município foi criado pela Lei Estadual 146, de 23 de dezembro de 1948,
desmembrado de Nova Cruz. Em 1943, por força do Decreto-lei Estadual 268, a antiga
localidade conhecida pelo nome de Campestre passou a denominar-se São José do
Campestre. A escolha do santo para designar o nome da cidade deu-se, em grande parte,
ao fato de quase todas as fontes de renda do município advirem da agricultura e por ser
São José o patrono dos agricultores.
A cidade de São José do Campestre é um município do Estado do Rio Grande do
Norte composto pela sede urbana e comunidades rurais, algumas com um significativo
contingente populacional. O município rege-se por Lei Orgânica de 30 de março de
1990, votada, aprovada e promulgada pela Câmara de acordo com o Art. 29 da
Constituição Federal.
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O poder Executivo é exercido pelo prefeito municipal, eleito para um mandato
de quatro anos e o poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta por
nove vereadores, também eleitos para um mandato de quatro anos, dispondo da seguinte
estrutura administrativo-organizacional:

Gabinete da Prefeitura Municipal;
Secretaria Municipal de Assistência Social;
Secretaria Municipal de Educação e Desportos;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
Secretaria Municipal de Agricultura;
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo;
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente;
Secretaria Municipal de Cultura.

O município de São José do Campestre encontra-se localizado na Microrregião
do Agreste Potiguar, entre as coordenadas geográficas: latitude 6°11’27 Sul e longitude
35°21’24 Oeste, limitando-se ao Norte com os Municípios de Boa Saúde e Serrinha, ao
sul: com os municípios de Lagoa D’anta e Espírito Santo, ao Leste: com os Municípios
de Japi e Tangará e ao Oeste: com os municípios de Monte das Gameleiras e Serra de
São Bento. Possui área territorial de 382 km (quadrado), equivalente a 0,72% da
superfície estadual, e altitude de 149 m acima do nível do mar, em clima semiárido. A
temperatura anual é de 25,6° C e a umidade relativa do ar fica em torno de 75%. O
período chuvoso concentra-se no período de fevereiro a maio.
A vegetação caracteriza-se pela caatinga hipoxerófila, vegetação de clima
semiárido, com arbustos e árvores espinhosas de aspecto menos agressivo que a
caatinga hiperxerófila. Destacam-se, entre outras, as espécies: catingueira, angico,
braúna, juazeiro, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro e aroeira, e o solo de São José do
Campestre é caracterizado pelo Regosol Eutrófico com fragipan, apresenta fertilidade
natural média e textura arenosa, relevo suave e ondulado.
O sistema de manejo: baixo nível tecnológico. As práticas agrícolas dependem
do trabalho braçal e da tração animal com implementos agrícolas simples, o uso de

202

máquinas, em alguns setores, fica na dependência das condições financeiras do seu
proprietário. Sua hidrogeologia é caracterizada pelas bacias Jacu (75%) e Trairi (25%).
O rio principal é o Jacu, e quanto aos riachos, destacam-se, entre outros, Macaça e
Quixaba.
O armazenamento de água subterrânea somente se torna possível na área que a
geologia local apresenta fraturas associadas a uma cobertura de solos residuais
significativos. Os poços perfurados apresentam uma vazão média baixa de 3,05 m/h
(cúbico) e uma profundidade de até 60 m, com água de alto teor salino, variando de 480
a 1.400mg/l, com restrições para o consumo humano e uso agrícola.
O município tem enfrentado grandes dificuldades que provocam uma profunda
queda na base econômica. Atualmente, o comércio, a agricultura e o Serviço Público
Estadual e Municipal são as fontes de ocupação e renda do povo campestrense e o
pequeno desenvolvimento é o maior problema do município.
A agricultura é a principal atividade econômica do município, cultivando-se o
feijão e o milho. O comércio do município é constituído de poucas lojas de
eletrodomésticos e móveis, supermercados, pousadas, pequenas mercearias, padarias,
bares, farmácias, postos de gasolina e o comércio de estivas e cereais, os quais
completam a economia municipal.
O município tem duas instituições bancárias, Banco do Brasil e Bradesco, dispõe
de uma agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e dos serviços da
Caixa Econômica Federal – CEF, através da Casa Lotérica. Os principais eventos
culturais do município são: a Festa de Santos Reis, a Festa do Padroeiro, a vaquejada e
as festas juninas.
A infraestrutura de esporte e lazer do município ainda não está totalmente dentro
dos padrões desejáveis, porém a cidade tem um Ginásio Poliesportivo dentro dos
padrões exigidos pela legislação, onde são realizados eventos desportivo-culturais e
também dispõe de uma quadra poliesportiva no bairro da Paraíba.
De acordo com os últimos dois censos demográficos do IBGE (2000 e 2010), a
população do município aumentou, com uma taxa de 0,31% ao ano, passando de 11.976
para 12.356 habitantes. Essa taxa foi inferior àquela registrada no Estado, que ficou em
1,35% ao ano, e inferior à cifra de 1,08% ao ano da Região Nordeste. A seguir, o
Gráfico 3 apresenta essa taxa de crescimento.
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Gráfico 3 – Taxa de crescimento anual do município de São José do Campestre/RN

selecionada entre 2000 e 2010

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população
urbana em 2000 representava 77,35% e, em 2010, passou a representar 83,13% do total.
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e
2010 (2,3% ao ano). Crianças e jovens detinham 35,2% do contingente populacional em
2000, o que correspondia a 4.215 habitantes. Em 2010, a participação desse grupo
reduziu para 26,9% da população, totalizando 3.328 habitantes. A seguir, o Gráfico 4 da
população do município por faixa etária.
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Gráfico 4 – População residente no município de São José do Campestre/RN, por faixa
etária entre os anos 2000 a 2010

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 1,54% ao ano), passando de 6.385 habitantes em
2000 para 7.441 em 2010. Em 2010, esse grupo representava 60,2% da população do
município.
Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de energia
elétrica estava presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de lixo atendia
83,2% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso
estava em 83,7% dos domicílios particulares permanentes e 43,7% das residências
dispunham de esgotamento sanitário adequado.
Relacionado aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 23,3% da
população estão na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (33,8% da
população na extrema pobreza na área rural contra 21,1% na área urbana). O Gráfico 5
apresenta a população pobre do município:
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Gráfico 5 – Participação da população extremamente pobre no município de São José
do Campestre/RN e no Estado por situação do domicílio em 2010

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.

Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 26,5%.
Na área urbana, a taxa era de 24,9% e na zona rural era de 34,3%. Entre adolescentes de
10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 8,0%.
Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do
município cresceu 27,1%, passando de R$ 38,8 milhões para R$ 49,3 milhões. O
crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado, que foi de 56,2%. A
participação do PIB do município na composição do PIB estadual diminuiu de 0,22%
para 0,18% no período de 2005 a 2009.
Gráfico 6 – Participação dos setores econômicos no Produto Interno Bruto do
município de São José do Campestre/RN, em 2009

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.

206

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor
de Serviços, que responde por 78,4% do PIB municipal. Cabe destacar o setor
secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 7,3% em 2009 contra 6,8% em
2005. Em sentido contrário ao verificado no Estado, que a participação industrial
cresceu de 6,8% em 2005 para 17,6% em 2009. O Gráfico 7 apresenta um melhor
detalhamento dessa situação:

Gráfico 7 – Taxa de crescimento do PIB nominal por setor econômico no município de
São José do campestre e no estado do RN, entre os anos de 2005 e 2009

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010/IBGE.
Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.

O mercado de trabalho formal do município apresentou em seis anos saldos
positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas criadas
nesse período foi de 51. No último ano, as admissões registraram 43 contratações contra
28 demissões.
O município de São José do Campestre apresentou em 2014 uma população
estimada de 12.896 habitantes, destes, 9.264 residem na zona urbana e 2.712 residem na
zona rural, conforme IBGE (2010), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e
Indicadores Sociais.
A realidade atual município evidencia um alto índice de analfabetismo, evasão e
repetência na população jovem. No entanto, os profissionais do magistério na maioria
(90%) foram capacitados com habilitação em Pedagogia através da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, como também no Campus de Nova Cruz –
UFRN e na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. O município também implantou
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um novo plano de cargo de salário, havendo grande melhoria salarial para os
profissionais do magistério e, a partir dessas ações, além de um trabalho sério
permanente das pessoas envolvidas no processo e com a participação da sociedade civil,
pretende-se melhorar o ensino-aprendizagem e, consequentemente, os indicadores
educacionais em um futuro próximo.
A educação do município de São José do Campestre abrange os segmentos nos
níveis de Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental e Ensino Médio.
A seguir, apresentaremos no Quadro 11 as escolas públicas do município de São José do
Campestre, que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental com seus respectivos
índices (observados e projetados) dos três últimos resultados do Ideb.

Quadro 11 – Escolas públicas do município de São José do Campestre/RN que ofertam
os anos finais do Ensino Fundamental, com seus respectivos índices (observados e
projetados)

ESCOLAS

Escola Estadual
Diógenes da
Cunha Lima
Escola Estadual
Belmira Lara
Escola
Municipal de 1º
grau Jardelima
F. Nascimento

Ideb
observado

Ideb
projetado

Ideb
observado

Ideb
projetado

Ideb
observado

Ideb
projetado

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2,5

2,8

2,1

3,1

2,3

3,5

-

-

2,8

3,3

-

-

2,0

2,9

2,1

3,4

2,5

3,8

Fonte: Inep (2016b). Quadro elaborado pela autora (2017).

Assim, prosseguiremos nas próximas seções abordando o nosso campo de
pesquisa e análise, com todos os sujeitos envolvidos na pesquisa.
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5.4. O IDEB NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO RN: CONCEPÇÕES E QUESTÕES
DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS

Como será observado adiante, fizemos várias entrevistas e trabalhamos com
grupo focal visando coletar informações dos próprios agentes envolvidos diretamente. O
que fica claro, dentre outras coisas, é um certo consenso ou pelo menos a maioria das
opiniões sobre vários assuntos relevantes ligados ao Ideb.

5.4.1 O Ideb e a subcoordenação estadual
Essa seção da avaliação consiste nas informações e na análise, a partir da
entrevista semiestruturada com a subcoordenação de avaliação da SEEC/RN. A
atividade foi levada a efeito através de entrevista semiestruturada com o
subcoordenador estadual de avaliação e foram priorizados quatro blocos de questões
norteadas por seus respectivos indicadores (Apêndice C).
As análises foram permeadas levando em conta alguns questionamentos na
perspectiva de compreender o desdobramento da avaliação de larga escala /externas, nas
unidades escolares do estado do RN, bem como as relações estabelecidas junto aos
processos de ensino-aprendizagem e à qualidade do ensino com os alunos,
pais/responsáveis, professores e gestão escolar.
A entrevista ocorreu na própria subcoordenadoria, na sede da SEEC/RN, com
duração aproximada de quatro horas. O direcionamento das perguntas decorreu por
meio de um diálogo interativo e sistemático, seguindo o foco previsto na sequência das
questões elaboradas para a entrevista.
Primordialmente, buscamos verificar a partir da percepção do subcoordenador
estadual indicadores relacionados aos I) nível socioeconômico; II) infraestrutura da
escola; III) eixos de avaliação; IV) gestão administrativa e pedagógica. Esses itens
compõem os objetivos específicos da pesquisa.
Com enfoque no indicador I, iniciamos a entrevista buscando saber o perfil
socioeconômico dos estudantes matriculados nas escolas da rede pública estadual de
ensino do estado do RN. De acordo com o subcoordenador de avaliação, dos estudantes
matriculados na rede, há uma predominância de alunos com uma condição econômica
de baixo poder aquisitivo. O coordenador acrescentou:
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Os perfis que nós temos dos estudantes da rede pública são aqueles
obtidos através dos dados do censo escolar. Temos também outra base
de dados para essa coleta que é o sistema SIGEDUC da rede estadual,
e com relação aos dados, o que podemos dizer deste perfil é que, são
majoritariamente, de baixo poder aquisitivo, ou seja, tem condição
socioeconômica em um nível mais baixo, e quando isso é cruzado com
o resultado das avaliações o Inep, também nos fornece um estudo
desse perfil dos estudantes, que além dos testes cognitivos são
aplicados questionários contextuais que é possível a gente ver um
perfil contextualizado desses grupos sociais (Subcoordenador de
avaliação, em entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Ao ser questionado sobre a contextualização do perfil dos estudantes, o
entrevistado ressaltou que esses dados são obtidos a partir dos instrumentos que são
aplicados durante a própria prova, a cada dois anos, a partir de um questionário do
estudante onde é levantado todo o perfil sociodemográfico e econômico dos alunos,
aplicado no mesmo dia da prova dos alunos. De acordo com ele,

Existe um tempo para que esses questionários sejam respondidos. O
recolhimento é um processo externo da secretaria, o Inep faz uma
contratação de empresa mediante licitação e eles fazem a aplicação,
contrata uma equipe de campo que recebem um treinamento
específico muito rigoroso e geralmente são formados por
professores. Ao final do processo da avaliação eles automaticamente
respondem o questionário, esse material vai para a escola através
do próprio aplicador e o recolhimento é feito por ele mesmo que é
deixado no polo de logística que é recolhido e levado ao Inep. Os
dados são processados a analisados pelo Inep, onde é realizada a
apuração analítica. Uma vez que os resultados forem todos analisados,
seguindo os parâmetros estatísticos que no caso é empregada a teoria
da resposta ao item para os questionários, então a partir daí os
especialistas fazem as análises, produzem os relatórios e organiza as
planilhas de resultados, tornam públicos e encaminham para as
secretarias. Quando estes dados chegam à secretaria nós temos
dificuldades de fazer um planejamento considerando esses dados
apesar da assertividade da subcoordenadoria de avaliação, isso ainda é
muito afetado pelo perfil do titular da pasta, no momento e a gente
tem uma carência de um planejamento na perspectiva mais
longitudinal, que atravessa uma etapa de governo e se torne uma
política atravessando os anos (Subcoordenador de avaliação, em
entrevista concedida à autora em junho de 2017, grifos nossos).

Já no início, algumas informações saltam à vista como o fato de o governo
contratar uma empresa para a atividade e, ao mesmo tempo, a subcoordenação ter um
peso relativamente pequeno nas atividades que afetam ou podem afetar os resultados do
Ideb.
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A esse respeito, Ravitch (2011), por exemplo, nos chama atenção para os
interesses gerados em torno de grandes lucros para as empresas de tutoria e testagem,
tornando as indústrias consideravelmente fortes. Essas empresas ofertam tutorias, testes
e materiais preparatórios para os testes, chegando a lucrar, anualmente, bilhões de
dólares dos governos. Além do mais, os incentivos e sanções a partir dos testes de
escore, nessa perspectiva, são muito mais rentáveis para as empresas privadas que para
as escolas.
Ao perguntarmos sobre uma correlação do perfil socioeconômico dos alunos aos
resultados do Ideb, a subcoordenação estadual de avaliação considera que existe uma
pontualidade que demonstra uma certa influência sobre os índices, muito embora ele
considere que essa influência não ocorre isolada. E aponta o que poderíamos chamar de
variáveis externas e que podem ter um peso significativo nos resultados. Afirma sobre a
correlação:
Associada a outros fatores contextuais que podem ajudar a explicar
isso. A questão da infraestrutura das escolas, quadro de pessoal,
condição de transporte, distância dos alunos em relação à escola, a
questão de como os alunos são alimentados, a organização do tempo
na escola, tudo isso, pesa bastante (Subcoordenador de avaliação, em
entrevista concedida à autora em junho de 2017).

De acordo com Castro (2013), no Brasil, os resultados das pesquisas do
Saeb/Prova Brasil têm evidenciado que em torno de 70% a 80% dos resultados da
aprendizagem dos alunos nas escolas estão relacionados a fatores externos, como: nível
de renda e escolaridade dos pais. Nos estudos internacionais, esse percentual varia de
80% a 95%.
Ainda para a autora, outros estudos sobre a gestão e a eficácia escolar têm
modificado a visão pessimista em que os fatores socioeconômicos, por si só,
evidenciam o mau desempenho escolar. Isso porque cerca de 30% da aprendizagem no
Estado brasileiro preponderam sobre o fator escola, demonstrando que quanto mais
efetiva for a gestão escolar maior será a contribuição para diminuição das
desigualdades, ampliando a igualdade de oportunidades. O que, evidentemente, não
exclui as variáveis externas.
Em relação ao indicador II, sobre a Infraestrutura das escolas, perguntamos
acerca de como o entrevistado considera uma escola boa para os estudantes, assim como
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as condições físicas e ambientais das escolas da rede pública estadual de ensino. Para o
subcoordenador, essa pergunta não é de fácil resposta, isso porque,
Mesmo com a diversidade do público que na sua maioria sejam
oriundos de classe mais baixa, mas a própria diversidade regional, as
características locais também interferem um pouco nisso. O grande
problema é quando a gente considera de um modo geral o parque
arquitetônico das escolas, ainda apresentam uma estrutura do século
XIX e XX, quando você pensa em termos das demandas atuais,
principalmente, quando se fala em escola de educação em tempo
integral, como podemos imaginar crianças nessa escola sem estruturas
o dia inteiro? Isso acaba possibilitando sérios problemas, porque
muitas vezes, nós temos até recursos para utilizar nas melhorias das
estruturas das escolas, mas às vezes não conseguimos fazer de acordo
com a necessidade. Uma das razões, é porque teríamos que começar
do zero; outro problema muito sério é que os prédios são cedidos ou
por município ou às vezes doados por pessoas já falecidas e quando
vamos tentar fazer, não temos o domínio do prédio do terreno em
função disso perdemos o financiamento público (Subcoordenador de
avaliação, em entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Para o subcoordenador, ainda existem, portanto, muitos casos relacionados à
carência de infraestrutura das escolas, alocadas muitas vezes em prédios antigos, que
não se adequam à realidade e necessidade da atual conjuntura educacional. Além disso,
também relatou a ausência de espaços físicos que contemplem condições para
laboratórios, pois, mesmo nas escolas que dispõem, estes já não são modernos. Além
disso, faltam espaços para refeitórios, quadra de esportes para as atividades culturais,
para que os professores possam sair do espaço convencional da sala de aula. E ainda
destacou:
Em termos de estruturas temos que considerar a própria carência que
na sala convencional também tem. Ainda se tem um quadro a giz, com
salas de aulas sem climatização, e isso compromete o desempenho dos
alunos, compromete também a própria questão do desempenho sócio
emocional deles. A aprendizagem passa a ser comprometida, e o
desempenho dos professores também, ou seja, a infraestrutura em seu
conjunto é crítica, obviamente nós temos escolas com estruturas muito
boas melhores até que escolas particulares, em todos os aspectos, na
estrutura mobiliária e equipamentos, mas essa não é a regra geral
(Subcoordenador de avaliação, em entrevista concedida à autora em
junho de 2017).

Referente aos recursos materiais e financeiros, o subcoordenador realçou que
não dá para afirmar que as escolas hoje disponham de condições suficientes para que o
trabalho docente ocorra com um mínimo de eficácia. De modo geral, ele garante que as
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escolas são bem atendidas pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, no qual
se consegue garantir o livro didático. Com relação a outros recursos, enfatiza que várias
escolas têm seus laboratórios de informática funcionando, mas, apesar de terem seus
laboratórios, o funcionamento é bastante precário. Ou, até mesmo, quando se tem bom
laboratório de informática, não se tem um serviço adequado de internet.
Indagado sobre as condições do trabalho docente, o subcoordenador considerou
que a rede pública de ensino tem profissionais muito bons, no mínimo com o grau de
especialização. E percentuais bem expressivos com mestrado e doutorado. Porém, ele
destaca como ponto negativo a ausência de um incentivo à carreira docente, à própria
formação continuada, e um planejamento mais estratégico do ensino. Para ele, a rede
estadual é a que mais contribui para a formação do profissional.
Em termos de formação quem mais faz formação para o professor é a
rede estadual de ensino. Nós mesmos já fizemos várias formações
focadas no uso dos resultados, como lidar com os resultados das
avaliações em larga escala, nas avaliações externas, como fazer
interpretação pedagógica disso, como correlacionar isso na prática e
no planejamento docente. Existe de acordo com as ações
desenvolvidas pela secretaria, muitas delas a partir de programas do
MEC, há uma formação bem substantiva no plano continuado para os
professores, mas o que eu percebo que falta é uma melhor articulação,
uma melhor coordenação, cabe mais densidade a isso, ou seja, essa
lacuna institucional da organização do trabalho pedagógico que
começa no plano da secretaria e se radia regionalmente alcançando as
escolas. Hoje nós temos uma iniciativa, mas focada nisso, vivemos
momentos de vários diagnósticos e um deles é direcionado
especificamente para a organização de trabalho pedagógico, mas isso
ainda não chegou ao ambiente da escola, então o que acontece,
termina que você tem ilhas de bons resultados, de bom desempenho da
prática docente propriamente dita, de boas práticas, de boas
experiências (Subcoordenador de avaliação, em entrevista concedida à
autora em junho de 2017, grifos nossos).

E ainda acrescenta:

Você não pode estabelecer isso como padrão da rede, porque
certamente onde nós vamos ter melhor desempenho nesse sentido são
onde os professores encontram mais condições de dedicação, onde as
equipes se integram mais, onde você tem melhores coordenadores
pedagógicos, ou onde os recursos são mais acessíveis, então, nós
temos bons desempenhos e um leque grande de desempenhos bons de
professores, mas pela ausência dessa organização de um trabalho
pedagógico, que aponte diretamente para questões mais tangíveis, para
os problemas mais apontados nos diagnósticos das avaliações, muitos
professores podem fazer um bom trabalho, mas ele não focalizou
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naquele problema primordial que pode ser estrutural, em termos de
desenvolvimento do currículo, então termina não obtendo bons
resultados. Um dos maiores problemas na nossa rede, é que ainda não
temos um sistema de monitoramento do trabalho das escolas
adequado, muito embora, está sendo desenvolvida uma ação, mas está
em fase embrionária, já foram contratados alguns de uma função que
está sendo chamadas de assessores pedagógicos, que são grupos de
profissionais que vão trabalhar especificamente com o monitoramento
de um grupo de escolas, de 5 a 8 escolas no máximo cada um, então,
essas pessoas vão interagir conosco no processo de formação e vão se
responsabilizar apenas por um grupo de escolas (Subcoordenador de
avaliação, em entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Correspondente às regiões que apresentam melhores resultados do Ideb na rede
estadual de ensino do RN, o subcoordenador ressalta que não apenas em relação ao
Ideb, mas também em relação às taxas de aprovação, a região do Seridó vem
apresentado os melhores resultados. Para o entrevistado, esses resultados positivos da
região vão para além da Prova Brasil e são gerados na maioria das avaliações que se
façam, apresentado sempre bons resultados seja nas avaliações, no processo de
alfabetização, na Prova Brasil, na avaliação internacional ou, até mesmo, na avaliação
que foi implantada recentemente com o Sistema Estadual de Avaliação denominado
“RN Aprenda”.
Esse aspecto converge ao que já enfocamos em linhas pretéritas acerca da
segunda conclusão de Coleman (1966) sobre a homogeneidade dos alunos na escola
como fator que permite explicar seus desempenhos. Ou seja, quando mais de 60% de
alunos são de um grupo cultural/socioeconômico, há uma tendência de predomínio
sobre os demais, assim, se o grupo de referência tende a valorizar o estudo, o indivíduo
também se sentirá sob a pressão de estudar; o segundo fato está relacionado à
composição social em detrimento ao que acontece na escola, sua estrutura, seu
funcionamento e ao que os professores são capazes de atrair e manter.
Relacionado ao indicador III, dos eixos de avaliação, ao ser indagado se o
currículo nacional unificado tem facilitado ou dificultado os resultados do Ideb, o
entrevistado posicionou-se associando esse ponto muito mais à maneira com que a
avaliação é estruturada e à metodologia utilizada. Para ele, essa ênfase recai até mais
que a partir de um currículo nacional para um currículo local, isso porque, ao se
considerar a elaboração dos itens, predomina muito mais os itens elaborados por
profissionais das regiões Sul e Sudeste. E ainda exemplifica que
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Eles vão pensar pedagogicamente a partir de uma realidade daquela
região que é melhor do que a nossa região, então, isso de fato pode ter
algum impacto, o problema é que nosso currículo nacional, não é o
currículo praticado na escola, então quando vejo os resultados das
avaliações com uma distância muito grande às vezes do Sudeste, e de
outros estados que se sobressaem, para a realidade do Rio Grande do
Norte, tem muito mais haver com um currículo que talvez não seja
praticado, seja por déficit no quadro de professores, e não significa só
a ausência de professores nas áreas de língua portuguesa e
matemática, mas a ausência de professores em outras áreas que muitas
vezes levam a escola a adequar seus horários e isso termina fazendo
com que a escola deixe de ter horários regulares (Subcoordenador de
avaliação, em entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Esse ponto é relevante porque Ravitch (2011) já chamava atenção para os
problemas que podem decorrer de meros transplantes de uma escola para outra. Nesse
sentido, o próprio currículo real, se é que se pode dizer assim, precisa ser examinado
com mais cuidado e se entender as relações com os resultados do Ideb nos diferentes
contextos.
Moreira Neto (2008) apresenta diferentes definições atribuídas ao currículo,
tomando como base a concepção de cultura como prática social. Isto é, definida a partir
das experiências escolares geradas em torno do conhecimento e das relações sociais,
articulando vivências e saberes historicamente acumulados pelos alunos, buscando a
construção de suas identidades.
Nessa perspectiva, destacamos a concepção de currículos de Sacristán (1995), ao
relevar que devem ser compreendidos como a cultura real que emerge de diferentes
processos, muito mais que um objeto delimitado e estático para ser apenas planejado e
implementado. O que se configura apenas como cultura nas salas de aula é estabelecido
por uma série de processos, tais como:

[...] as decisões prévias acerca do que se vai fazer as tarefas
acadêmicas reais que são desenvolvidas, a forma como a vida interna
das salas de aula e os conteúdos de ensino se vinculam com o mundo
exterior, as relações grupais, o uso e o aproveitamento de materiais, as
práticas de avaliação etc. (1995, p. 86).

Atrelados a esses fatores, o subcoordenador destaca o tempo de redução das
horas de aula, o desestímulo e o desinteresse dos alunos em irem à escola, e, por
conseguinte, o processo de abandono escolar. Para o entrevistado, ainda considerando a
possibilidade de que a matriz curricular reúne as principais competências e habilidades

215

necessárias para cada etapa, muitas vezes o currículo pode ser desenvolvido em um
determinado aspecto e contemplar amplamente as dimensões da matriz. Nesse caso,
realça que
É preciso que o estado tenha um melhor controle sobre isso, ou seja,
eu posso avaliar alunos com a mesma medida, mas com condições
desiguais, por exemplo, se eu tenho melhores condições em
infraestrutura, um quadro de pessoal, de orçamento, de recursos
financeiros em uma rede de ensino, eu vou ter condições de fazer com
que a escola funcione melhor, os professores trabalhem melhor,
porque tem os recursos, e a didática do ensino vai acontecer de uma
forma essencial, mas na hora que falta tudo isso, o professor não vai
dar conta do currículo adequadamente. Porque ele vai ter perdido
muitas horas de atividades em função desse descompasso, porque se
uma vez falta merenda, outra vez falta transporte, outra vez falta
professor, já começa a ter um comprometimento da aula
(Subcoordenador de avaliação, em entrevista concedida à autora em
junho de 2017, grifos nossos).

No tocante à influência dos resultados do Ideb no currículo das escolas, enfocou
que algumas modificações ocorreram a partir das novas iniciativas da política da
educação nacional, influenciando alterações no currículo. A esse ponto, pode-se
considerar que o currículo não está circunscrito a um simples processo de transmissão
de conhecimentos e conteúdos, mas sim, “[...] possui um caráter político e histórico e
também constitui uma relação social, no sentido de que a produção de conhecimento
nele envolvida se realiza por meio de uma relação entre pessoas” (GOMES, 2006, p.
36).
Santos e Lopes (2002) compreendem que o grande desafio da reestruturação
curricular perpassa pela compreensão de que a escola deverá possibilitar a integração da
“Variante Culta Padrão”, respeitando e valorizando a cultura e origem de cada um, sem
desprezar a sua identidade.
Alusivo ao indicador IV da gestão pedagógica e administrativa, o
subcoordenador de avaliação frisou que, de certo modo, considera o corpo docente das
escolas da rede pública estadual de ensino comprometido. Muito embora ainda falte,
para ele, uma visão mais estruturada da missão docente na rede pública de ensino que
atribua diretamente a responsabilidade ao professor. Isso porque

O professor sai da instituição formadora que foge da realidade que ele
vai encontrar radicalmente, ou seja, termina que a rede de ensino que
recebe o professor tem realmente que oferecer formação periódica
para atender a realidade, e muitas vezes, a própria gestão maior da
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rede não compreende a sua realidade. A avaliação estadual que foi
criada recentemente irá permitir uma melhor leitura desses indicadores
e a organização de um melhor atendimento da rede pública estadual de
ensino (Subcoordenador de avaliação, em entrevista concedida à
autora em junho de 2017).

Desse modo, a importância da gestão administrativa e pedagógica para a
qualidade da educação nas unidades escolares recai sob a ênfase do que é considerada
uma boa gestão sobre as expectativas de sucesso no desempenho dos estudantes, assim
como na organização das rotinas pedagógicas relacionadas à aprendizagem dos alunos.
Outros pontos também enfocam o que seria uma boa gestão de uma boa escola,
incidindo sobre o clima organizacional, liderança do gestor e condução institucional,
utilização do tempo, integração e comprometimento da equipe, a planificação de tarefas,
a distribuição do trabalho, a eficácia da administração e dos recursos materiais que
atuam diretamente como um conjunto de fatores influenciadores das qualidades dos
processos educativos (CASTRO, 2013).
Questionado se existe alguma determinação/acompanhamento por parte da
Secretaria Estadual de Educação nas regiões que são aplicadas a Prova Brasil, o
subcoordenador afirmou que, historicamente, isso tem acontecido. De acordo com seu
relato, esse fato tem ocorrido através de algumas ações de formação destinadas aos
professores, levando em consideração os diferentes programas da secretaria que, de
alguma maneira, comunicam-se para focalizar na perspectiva da melhoria do processo
de ensino-aprendizagem, geralmente no ano de aplicação dos testes ou no final do ano
anterior. E acrescenta uma preocupação para além das notas ao ressaltar que
O objetivo final não é só apresentar bons resultados na avaliação, e
sim que esses resultados sejam um reflexo de uma efetiva melhoria da
educação, ou pelo menos idealmente deveria ser assim. A perspectiva
com que a subcoordenação de avaliação educacional tem trabalhado
nas avaliações que tem desenvolvido, sempre fazendo parceria com a
coordenação do ensino médio, fundamental, diretores regionais, e
inclusive com a Undime e as secretarias municipais de educação é
sempre nesse enfoque, e não de treinar o aluno para responder a prova,
de capacitar o professor para fazer simulado, mas sim de entender o
que é a metodologia da avaliação (Subcoordenador de avaliação, em
entrevista concedida à autora em junho de 2017).

No que corresponde aos resultados obtidos do Ideb, ao ser inquirido se existe
alguma ação proposta de intervenção nas unidades de ensino, o subcoordenador falou
que não existe um monitoramento sistemático do desempenho das unidades escolares no
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decorrer do próprio período letivo. Mas enfocou algumas ferramentas que já existem e
estão sendo aperfeiçoadas dentro do próprio sistema do Sigeduc.
Consoante à formação acadêmica dos diretores e professores das escolas, nas
áreas específicas de trabalho, o subcoordenador ressaltou que nas escolas da rede
estadual de educação, em particular, a lei é pontual. Ou seja, o professor só pode exercer
a docência se tiver formação em licenciatura, ainda que existam pouquíssimos casos
com formação de magistério em anos iniciais.
Para Barroso (2005), a liderança do gestor escolar e a responsabilidade coletiva
dos professores impactam positivamente sobre a eficácia escolar, aliada aos resultados
dos alunos. Outro ponto de igual relevância para os autores concerne ao clima
acadêmico, associado a professores dedicados e escolas que priorizam os processos de
ensino-aprendizagem, impactando positivamente no desempenho escolar, assim como a
ênfase pedagógica da gestão escolar.
Desse modo, todo quadro docente da SEEC é composto por professores com
formação em licenciatura. Conexos a essa questão, Oliveira e Pessoa (2005) têm
relevado que, apesar da quantidade expressiva no aumento de professores com formação
superior, conforme exigência preceituada pela atual LDB/1996, não se teve uma
significância no desempenho escolar. E isso devido à baixa qualidade dos cursos de
formação inicial e continuada ofertados aos professores.
Os gestores são eleitos dentro do quadro da própria escola, geralmente são
professores, mas também podem ser com outras funções, pessoas de funções técnicas
também podem participar do processo eletivo, mas com algumas exigências, como a
formação superior. Todavia, nem todos os gestores têm formação específica em gestão,
mas, de acordo com o subcoordenador, todos esses profissionais recebem uma formação
tanto na área pedagógica quanto na administrativa.
A gestão escolar sob o olhar de Castro (2013) é um fator prioritário para a
eficácia da gestão pedagógica. Para tanto, a essencialidade de alguns elementos
necessários, tais como: a experiência do diretor, a competência técnica, a liderança na
comunidade, o reconhecimento do seu trabalho pelo corpo docente e discente e suas
famílias. Além disso, a liderança pedagógica exercida na escola deve estimular a
participação dos pais, atenção às aulas e ao currículo da escola e ao comprometimento
do desenvolvimento profissional do corpo docente.
Conforme explicitado pelo subcoordenador, o corpo docente, principalmente nos
últimos quatro anos, tem sido composto praticamente de um regular/quadro efetivo, isso
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porque desde 2011 alguns concursos têm se realizado e os professores foram
convocados. De acordo com o entrevistado, no período anterior, havia uma incidência
de um grupo bem significativo de professores temporários e de muitos estagiários. E a
presença dos estagiários era bem significativa no quadro docente das escolas.
Percebíamos que de uma avaliação para a outra o resultado da escola
tinha caído drasticamente, quando nós íamos observar, aquelas escolas
tinha um número muito grande de estagiários. Quando eram
professores temporários tudo bem, até porque são professores, mas
quando se tratava de estagiários a gente percebia que havia realmente
uma queda nos resultados. Hoje, até mesmo pela exigência que todo
quadro deve ter, a formação em licenciatura é pré-requisito mínimo
(Subcoordenador de avaliação, em entrevista concedida à autora em
junho de 2017).

Concernente à relação da SEEC com o sindicato dos professores, o
subcoordenador destacou que existe uma conexão permanente com o representante da
entidade dos professores, e isso tem sido objeto de muitas reuniões que ocorrem na
secretaria. De acordo com o entrevistado, algumas comissões são estabelecidas em
portaria, na qual o sindicato sempre tem se feito presente com sua representação, como
por exemplo, na revisão atual da Lei Complementar nº 322/2006: Estatuto e Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual referente à educação
básica e a educação profissional.
O entrevistado destacou ainda a importância dessa integração, principalmente
em função da pauta de reivindicações, na questão política da negociação da categoria,
seja no que diz respeito ao salário, às condições de trabalho ou a políticas adotadas pela
secretaria.
A esse respeito e de acordo com Oliveira e Pessoa (2013), a falta de atrativos,
principalmente os remuneratórios, tem distanciado os melhores acadêmicos de
magistério ao término do curso de graduação para exercerem em outras áreas atividades
não relacionadas ao magistério. Por ilação, compõe o quadro do magistério uma maioria
que não é a mais bem-capacitada. A melhoria da remuneração docente tem se
constituído um dos principais atrativos da seleção do quadro de professores.
Acerca dos aspectos positivos e negativos dos resultados do Ideb no estado do
RN, o subcoordenador enfatiza que os resultados devem ser vistos como um recurso
interessante para a escola e para as redes de ensino. Para ele, os resultados possibilitam
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um olhar diferencial de quem está de fora das políticas públicas e dos investimentos
públicos. E acrescenta:
[...] um olhar por meio de uma medida que em alguns casos é
considerado baixo, em outros altos, enfim, é um mecanismo que foi
concebido naquele momento e que no transcorrer do processo você
não pode alterar pequenos ajustes até podem, mas não pode
comprometer o que foi concebido inicialmente. Você tem como
quantificar, porque tem uma medida, você pode quantificar atribuindo
qualidade, não só quantificar em termos somativos, mas, utilizando a
medida de diagnóstico como uma régua, onde você sabe até aonde
você chegou e onde precisa chegar (Subcoordenador de avaliação, em
entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Como aspecto negativo, o subcoordenador realça que pelo fato de o Ideb ser um
indicador sintético, ele tanto tem um lado positivo por nortear muitas das políticas
públicas da atual conjuntura educacional brasileira como também para a gestão pública.
Para o entrevistado, o problema também está relacionado à
ausência de maiores investimentos do Estado para uma compreensão
do que significa esse indicador. Terminamos vendo uma espécie de
estreitamento, como se o Ideb fosse à verdade absoluta sobre as
escolas, e ai vem o equívoco sobre o desempenho de uma escola,
porque ela pode até ter um desempenho com 5,0 ou 6,0 e ser pior do
que uma que obteve um 3,0, vai depender do quanto ela avançou em
relação à própria realidade. Isso é muito importante ser colocado,
consequentemente, eu faço um estreitamento da minha visão de
escola, da minha visão de educação e do quanto a educação deve
avançar, então eu tenho que considerar o Ideb como uma referência
extremamente importante no âmbito das políticas educacionais do
país. Mas, ao mesmo tempo tenho que entender que o Ideb não é tudo,
pegar o Ideb para dizer que a escola A é melhor que a escola B é a
mesma coisa que pegar o PIB e dizer que em um estado é melhor que
o outro, porque eles só se explicam em relação a si mesmos, em um
plano mais qualitativo é em relação a si mesmo, é como se você
pegasse o PIB para explicar toda a economia (Subcoordenador de
avaliação, em entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Nessa perspectiva, a importância da utilização dos resultados do Ideb na gestão
da aprendizagem e a ascensão da melhoria da qualidade do ensino acontecem a partir
dos resultados obtidos das avaliações em larga escala e a relação desses resultados com
as políticas públicas implementadas na educação básica brasileira, buscando uma
análise a partir da eficácia do seu atendimento. Muito embora o êxito alcançado e a
qualidade pretendida perpassarão pela recorrente problemática em razão das
especificidades de cada ambiente escolar (OLIVEIRA; PESSOA, 2013). Com isso, as
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comparações entre os resultados, podemos dizer, necessitam de maiores cuidados nos
procedimentos metodológicos.
Por fim, o subcoordenador estadual de avaliação nos remete à própria condição
do estado do RN, enfocando e visualizando onde estão os dados mais críticos, o que eles
representam, e, sobretudo, que tipo de ação é interessante. E para que, a partir daí, possa
“construir-se um projeto que tem uma visão de fato da necessidade e da realidade, isso é
possível, não é um mundo ideal, mas é possível, e é o que estamos tentando construir”.
Como se nota, o subcoordenador, de uma maneira ou de outra, nos remete a um
conjunto de questões que por sua vez nos remetem a uma concepção de educação, de
qualidade na educação e dos próprios resultados do Ideb. E isso pode ser também visto
através das próximas entrevistas e das informações.
5.4.2 O Ideb e a gestão das escolas
Nessa parte, como apontado pelo título, nossa atenção será direcionada para os
gestores das Escolas Estaduais João Vilar da Cunha e Escola Estadual Diógenes da
Cunha Lima, por meio de entrevistas semiestruturadas em cada uma das unidades
escolares.
A entrevista semiestruturada ocorreu de forma individualizada, com os gestores
tomando como norte central os indicadores elegidos para esta pesquisa. A entrevista foi
dividida em quatro blocos de questões, seguidas no roteiro do Apêndice D. As análises
originaram-se a partir de alguns questionamentos, na perspectiva de compreender o
desdobramento da gestão da escola, bem como as interações intraescolares e
extraescolares, com os processos de ensino-aprendizagem e a qualidade do ensino.
Para os sujeitos participativos desta pesquisa, utilizamos a denominação para os
entrevistados, de gestão das escolas A e B. A escolha desse grupo, como nos demais
grupos, deu-se em virtude das escolas cujos resultados do Ideb consagraram,
respectivamente, como a de maior e menor resultado com base nos três últimos índices
das escolas públicas nos anos finais do ensino fundamental no estado do RN.
As entrevistas foram realizadas nas duas escolas, cada uma com duração
aproximada de duas horas. O direcionamento das perguntas à gestão das escolas A e B
decorreu por meio de um diálogo interativo e sistemático, seguindo o foco de análise
previsto na sequência das questões elaboradas para a entrevista.
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Essencialmente, buscamos verificar na percepção da gestão das escolas A e B
indicadores relacionados a I) nível socioeconômico; II) infraestrutura da escola; III)
eixos de avaliação; IV) gestão administrativa e pedagógica. Esses indicadores compõem
os objetivos específicos da pesquisa.
Tomando como base o indicador I, procuramos, inicialmente, captar se os
estudantes matriculados nas escolas são oriundos de bairros específicos ou de várias
localidades. De acordo com a gestão da escola A, pelo fato de a escola ser a única que
atende anos finais do ensino fundamental, recepciona um público bem eclético,
inclusive da zona rural do município. Similarmente, a gestão da escola B também
evidenciou que seus estudantes advêm dos vários bairros do município, incluindo a zona
rural.
Concernente ao perfil socioeconômico dos estudantes matriculados nas escolas
A e B, também houve congruência entre os entrevistados ao retratarem a origem
econômica dos alunos, pertencentes à chamada classe média baixa e uma maioria para
eles, considerada pobre, por se encaixar no perfil socioeconômico do questionário
aplicado nas escolas, tendo uma expressiva maioria pertencente ao Programa Bolsa
Família.
Ao serem questionados se o perfil socioeconômico dos estudantes está
relacionado aos resultados do Ideb, as gestões das escolas A e B consideraram que

Em parte sim, porque os filhos de pessoas formadas, de médicos, de
leitores que participam da biblioteca e têm acesso a outras vias
culturais, e já outra parte não, porque são famílias do campo, sem
acesso a bibliotecas, mas buscam o melhor para seus filhos e cobram
mais para serem algo na vida (Gestão da escola A, em entrevista
concedida à autora em junho de 2017).
Em certas partes sim. Apesar dos livros didáticos estarem disponíveis,
os pais não incentivam seus filhos para a leitura. Tem uns que os
rendimentos são baixos, por questões de não terem interesse, questão
mesmo de estrutura familiar (Gestão da escola B, em entrevista
concedida à autora em julho de 2017).

Observa-se, assim, que as diferenças apontadas remetem a condições de acesso
aos meios de aprendizagem (livros etc.) e também a hábitos, no sentido de estimularem
ou não os filhos no processo de aprendizagem.
Indagados acerca da existência de diferenças entre os estudantes das escolas A e
B e, caso haja, como são tratadas, a gestão da escola A considerou que sim e as elencou
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como “diferenças de gênero, se é magro ou gordo, se é negro ou branco, é pouco mas
existe, essas diferenças são tratadas através do diálogo e dos conceitos”; já a gestão da
escolar B relatou que em sua escola “não existe nenhum tipo de diferença”.
A esse ponto, Franco (2008) aponta que as desigualdades de desempenho
educacionais, dentro da escola, muitas vezes são produzidas por mecanismos explícitos,
e por outras, por mecanismos sutis, e que a importância para a superação dessa
desigualdade em alunos da mesma sala de aula ou escola é extremamente importante
para a qualidade da educação escolar.
A ênfase para a redução dessas diferenças recai sobre vários fatores, dentre eles
as próprias condições físicas das escolas, presença e utilização adequada de recursos
pedagógicos e financeiros, com ênfase na liderança exercida pelo diretor da escola e a
responsabilidade compartilhada entre os professores sobre os resultados dos alunos.
Quando perguntados sobre as relações da escola com outros setores, instituições
e grupos sociais, as gestões das escolas A e B consideraram que sim, e destacaram os
vínculos com órgãos mais ligados à assistência social e não a atividades culturais etc.

Fazemos de tudo para nos relacionarmos com outros segmentos
sociais além da família, a exemplo, com o Centro de Referência de
Assistência Social – Cras, com o Conselho Tutelar e o pessoal da
psicologia, para discutir problemas e buscar soluções, as outras
questões pragmáticas (Gestão da escola A, em entrevista concedida à
autora em junho de 2017).
Na escola sempre participamos de eventos relacionados a outros
setores, como os da saúde, eventos da Assistência Social como os do
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e da casa da cultura (Gestão
da escola B, em entrevista concedida à autora em julho de 2017).

Acerca do indicador II que corresponde à infraestrutura da escola, ao ser
questionado acerca do que as gestões das escolas A e B consideram como uma boa
escola para os estudantes, assim como se as que eles trabalham integram-se ao perfil
que eles conceituam, a gestão da escola A considera que sua escola atende ao perfil por
ele conceituado, enquanto a da escola B não se integra, de acordo com ela, em termos
gerais. Para ambas as gestões, uma boa escola é aquela

Com professores capacitados, funcionários com compromisso com a
escola que trabalham ter ótimas condições de trabalho, uma equipe de
gestores (administrativo e pedagógico) unidos e que, sobretudo,
mobilizem-se em torno dos problemas, para que encontrem soluções
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(Gestão da escola A, em entrevista concedida à autora em junho de
2017).
Receptiva, participativa, compreensiva, em certos casos temos que
entender, dialogar, uma boa escola é isso, que procura resolver,
conversar com o aluno, especificar a dificuldade não de todos, mas
daqueles que procuram. A nossa escola não integra em termos gerais
nesse perfil, mas os professores diagnosticam uma falta de interesse
de aluno, e chegam para conversarem com eles, é nesse sentido que
não nos integramos ao perfil (Gestão da escola B, em entrevista
concedida à autora em julho de 2017).

Em relação às condições físicas e ambientais das escolas A e B, as gestões
consideram como boas, todavia, destacam que

Temos salas para todos os alunos, laboratórios de informática,
laboratórios de ciências, mas não funcionam corretamente. O
laboratório de informática funciona com um projetor, devido à falta de
computadores, e o laboratório de ciências não estamos utilizando,
porque já está com os materiais desgastados com a falta de uso, nunca
chegamos nem a usá-los (Gestão da escola A, em entrevista concedida
à autora em junho de 2017).
Temos uma questão relacionada à quadra de esportes, que já foi feita a
cobertura, mas faltam ainda algumas coisas como a iluminação, piso.
Estamos aguardando para concluí-la com recursos federais (Gestão da
escola B, em entrevista concedida à autora em julho de 2017).

Ficam claros os problemas de infraestrutura e que contemplam adequadas
condições de funcionamento, oferta de recursos didático-pedagógicos e tecnológicos em
compatibilidade com as necessidades da atual conjuntura social. O que se torna
imprescindível para a garantia de uma educação de qualidade (DINIZ; FONTANIVE;
KLEIN, 2013).
Referente à suficiência dos recursos materiais e financeiros das escolas A e B, a
gestão da escola A considerou que os recursos destinados para a escola são
insuficientes, muito embora eles tentem torná-los mais bem aplicados, para que sejam
melhor administrados. E ainda ressalta necessidades básicas que precisam ser geridas,
como a limpeza da área externa e pequenas reformas que, segundo ele, “necessita
aguardar os recursos do governo”. Já a gestão da escola B relata que “até o momento os
recursos têm sido suficientes e vêm dando para gerir”.

224

Oliveira e Pessoa (2013) destacam que a ineficiência da gestão escolar tem se
dado no tratamento dos recursos, associada à má qualidade de sua aplicabilidade,
resultando, também, no mau desempenho escolar das escolas públicas brasileiras.
Interrogados sobre suas opiniões acerca da existência de diferenciações entre as
escolas públicas e a escolas privadas dos municípios, ambas as gestões consideram que
sim, para eles existem diferenças.

Na parte administrativa, o compromisso de todos com a educação, o
pessoal vai se acomodando, não prepara uma boa aula, não dispomos
de recursos que uma escola privada dispõe, e a exigência é maior
porque eles precisam mostrar que são capazes de formar bons alunos e
é isso que falta na rede pública, a cobrança (Gestão da escola A, em
entrevista concedida à autora em junho de 2017).
A diferença é a questão de conteúdo. A escola privada é mais puxada,
mais tem que ver a questão do aluno também, porém, creio que ela
acompanha mais o livro didático, diferente da pública. A diferença
que vejo é mais em relação ao conteúdo ministrado entre ambas
mesmo (Gestão da escola B, em entrevista concedida à autora em
julho de 2017).

Alusivo ao indicador III, sobre os eixos de avaliação, indagados se o currículo
nacional facilita ou dificulta os resultados do Ideb, a gestão da escola A considerou que
o currículo nacional é tido apenas como norte para a escola; enquanto a gestão da escola
B acredita “que facilita para melhorar”. Ainda sobre a gestão da escola A, sobrelevou-se
que
Na verdade, sempre tomamos o currículo nacional como uma diretriz,
uma inspiração, nos inspiramos para poder produzir nosso próprio
currículo no dia a dia com os alunos, pais e professores, afinal não é
um currículo oficial, e sim um currículo extraoficial, e a partir do que
vamos percebendo nas salas de aulas, as problemáticas que os alunos
nos apresentam. Então há uma diferença entre o currículo oficial e o
currículo oculto (Gestão da escola A, em entrevista concedida à autora
em junho de 2017).

No tocante às vinculações oficiais estabelecidas pelo MEC entre o currículo
nacional e os testes, em específico a Prova Brasil,

É um descompasso terrível, entre o que se ensina e o que se é exigido
nos testes, é tanto que nós trabalhamos com questões contemporâneas,
embora o livro de história trabalhe com o século XX, no ensino
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fundamental 2. Trabalhamos com os descritores da Prova Brasil, e o
que vem nos testes não foge do que ensinamos na escola. Os
professores de português e matemática são orientados pela nossa
Direc a trabalhar dentro da área de descritores e, ainda existe uma
formação para eles (Gestão da escola B, em entrevista concedida à
autora em julho de 2017).

A gestão da escola B relatou que “a gente trabalha com a Prova Brasil, e os
professores preparam os alunos”. Observou-se uma incongruência na fala da
entrevistada em relação à fala dos professores, que afirmaram não trabalharem com os
testes (Prova Brasil) dos anos anteriores, tampouco conhecerem a existência dos
descritores das provas.
Relacionado acerca de uma possível influência do Ideb no currículo das escolas,
as gestões das escolas A e B afirmaram que existem algumas influências do Ideb nos
currículos escolares. A gestão da escola enfatizou que

Influenciou na nossa formação continuada, porque se está tudo bem,
vamos nos organizar mais, vamos discutir nossos problemas, vamos
planejar melhor as aulas. Ao passo que cada um faz seu trabalho com
perfeição, o resultado final será bem satisfatório. O currículo também
parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, das diretrizes
nacionais, dos livros didáticos e parte da troca de experiência que a
gente tem aqui na escola (Gestão da escola A, em entrevista concedida
à autora em junho de 2017).

Enquanto a gestão da escola B ressaltou que o Ideb e seus resultados interferiram
bastante: “trabalhamos em cima disso para melhorar, principalmente, em relação à
questão das reprovações”.
Moeira Neto (2008) acentua que nas escolas e na teoria pedagógica as definições
de currículo demonstram em primeiro lugar a consciência de que os currículos não são
conteúdos prontos a serem trabalhados com os alunos. Mas sim um processo de
construção de conhecimentos a partir de práticas produzidas em contextos concretos em
dimensões sociais, políticas, culturais, intelectuais e pedagógicas. Todo esse
desdobramento perpassa “[...] Conhecimentos e práticas expostas às novas dinâmicas e
reinterpretados em cada contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento
de que os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade” (MOREIRA NETO,
2008, p. 9).
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Desse modo, não se pode descartar a imprescindibilidade do envolvimento de
pais e alunos, no processo de discussão do que seja o currículo, com desdobramento em
reuniões, roda de conversa com os alunos, dentre outras estratégias (BRAGA; SOUSA,
2016).
Relativo à existência de um monitoramento do desempenho dos estudantes, em
relação às avaliações internas e externas, a gestão das escolas A e B relataram que
ocorre. Especificamente,

Estamos sempre acompanhando e monitorando, não só em avaliações
internas, mas em avaliações externas também. Nós coletamos os
resultados com os dados das disciplinas e vemos em que matéria o
aluno foi bem, e se não foi bem, tentamos ajudar para que os erros não
aconteçam novamente (Gestão da escola A, em entrevista concedida à
autora em junho de 2017).
O coordenador a cada bimestre procura avaliar a nota do aluno,
verifica a frequência, se houver falta, procura saber os motivos, chega
a ligar para o aluno para saber o motivo das faltas. A gente monitora
cada aluno, aqueles que dão trabalho procuramos conversar, já para
buscar melhorar o índice da evasão que é grande (Gestão da escola B,
em entrevista concedida à autora em julho de 2017).

Interpelados sobre o melhor tipo de avaliação no ponto de vista dos gestores das
escolas A e B, as respostas foram similares ao destacarem que a avaliação
processual/contínua para ambos é considerada a melhor. Outrossim, a gestão da escola
A acrescentou a existência da inclusão nas avaliações de “fichamentos dos assuntos
trabalhados, para melhorar fixar o conteúdo, e não acumular tudo para uma única prova
final a cada bimestre”.
Demandados acerca dos resultados do Ideb no RN e na escola, a gestão da escola
A relatou como pontos positivos nos resultados da escola

A chegada dos professores concursados de outras cidades, o livro
didático para todas as disciplinas que chegaram à escola, o que antes
não existia, os encontros regionais de formação continuada dos
professores nas Diretorias Regionais de Educação – Direcs (Gestão da
escola A, em entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Já a gestão da escola B considerou como preponderantes para os baixos
resultados do Ideb no município fatores relacionados à falta de interesse dos alunos:
“Tentamos de tudo, mas eles não prestam atenção, são desmotivados. Creio que eles
não têm perspectiva do que querem”.
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Apesar de fixadas as metas do Ideb para cada escola pública pelo MEC/Inep e
regulamentadas por legislações gerais e específicas, a transitoriedade dos gestores e a
ausência doutrinária em estabelecer responsabilidades aos agentes públicos em
proporcionar recursos financeiros, humanos e materiais para o alcance das metas têm
sido considerado um grande obstáculo para efetivação da melhoria dos serviços
educacionais mensuráveis pelos índices e ofertados pela rede pública de ensino
(OLIVEIRA; PESSOA, 2013).
Correlacionado ao indicador IV, da gestão administrativa e pedagógica, ao
serem questionados sobre as expectativas acerca dos professores e estudantes das
escolas, considerou-se pelas duas gestões como boas, muito embora a gestão da escola
A tenha demonstrado muita preocupação em manter os índices da escola, em razão do
uso excessivo das redes sociais nos aparelhos telefônicos dos alunos, a exemplo, o
WhatsApp e o Facebook. Para a gestão das escolas A e B,

As expectativas são as melhores possíveis, mas estamos preocupados,
pois esse resultado foi em um momento em que a gente não tinha
chegado ao mundo virtual, e ele chegou com muita força e
começamos a perceber que o interesse do aluno pelo o conhecimento
escolar está diminuindo e está atingindo os professores e os pais, os
alunos não estão lendo e escrevendo como antes. Estamos
preocupados que toda essa tecnologia possa nos trazer resultados
negativos no Ideb (Gestão da escola A, em entrevista concedida à
autora em junho de 2017).
Temos professores dedicados a melhorar o Ideb da escola, os projetos
que vem para a escola tem tudo para contribuir para a melhoria do
resultado desse ano (Gestão da escola B, em entrevista concedida à
autora em julho de 2017).

Perguntados quanto ao apoio das instâncias educacionais superiores de suas
regiões (Direcs), na resolução dos problemas atinentes às escolas, a gestão da escola A
considerou que sim e demonstrou-se muito satisfeita aos atendimentos dispensáveis pela
9ª Direc; já a gestão B afirmou que sente muita dificuldade na gestão, justamente por
não ter esse apoio.
Correspondente à formação inicial e continuada da gestão das escolas A e B,
observou-se que nas duas escolas os gestores escolares tinham como formação inicial,
respectivamente, a licenciatura em matemática e a licenciatura em geografia. Todavia, a
gestão da escola A é enfática ao destacar que, para efetivarem-se gestores das escolas,
após eleitos pelo processo de gestão democrática, “precisamos fazer um curso e obter
uma nota acima de 6, e o curso é a distância e virtual. O curso é de gestão escolar,
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ofertado pelo governo do estado”. A gestão da escola B também destacou: “Fizemos um
curso preparatório, antes de assumir a gestão antes de sermos nomeados ao cargo”.
Para Oliveira e Pessoa (2013), registros de desempenho escolar satisfatório têm
sido atribuídos aos critérios para nomeação dos diretores das escolas. Dentre os
principais, são destacados a nomeação por processo seletivo, distanciamento da família
e da comunidade por concurso público e a submissão destes a cursos de gerência
escolar.
Acerca das relações estabelecidas entre as escolas e as famílias dos estudantes, a
gestão da escola A considerou que “poderia ser melhor”, porém pelo fato de os pais
trabalharem, alguns deles acabam se afastando das reuniões de pais e mestres. A gestão
da escola B considerou com veemência a não participação dos pais em reuniões e
eventos da escola, destacando com ênfase: “mandamos convocações e eles não vêm,
apesar de tentarmos, e que acaba nos deixando distantes”.
A regularidade do corpo docente de ambas as escolas foi um aspecto
considerado em comum entre as duas gestões, e acrescentaram que, além de regular
todos os professores, são do quadro efetivo da Secretaria Estadual de Educação do
Governo do Estado do RN.
A valorização dos professores é um ponto intrinsecamente relacionado ao padrão
de qualidade das escolas públicas de ensino brasileiro, através da exigência da
contratação dos concursos públicos, piso salarial nacional, plano de cargos, carreiras e
salários, dentre outras garantias (DINIZ; FONTANIVE; KLEIN, 2013).
Consoante à gestão pedagógica das escolas A e B, apenas a escola A dispõe de
um “suporte pedagógico” e, de acordo com o relato da gestão, “tanto as avaliações
internas quanto as externas são trabalhadas nos planejamentos anuais, e bimestrais com
os professores”. Já a gestão da escola B relatou que a escola não dispõe de um suporte
pedagógico, segundo ela, existia, mas foi transferido para outro município.
Para Castro (2013), o objetivo central para uma boa gestão pedagógica está
diretamente relacionado à melhoria dos resultados dos alunos. Todavia, é importante
considerar-se os resultados das avaliações formativas na escola, no decorrer do ano
letivo, assim como analisar os resultados das avaliações externas e, a partir deles,
definirem-se estratégias de intervenção e organização pedagógica, buscando superar as
dificuldades de aprendizagem verificadas.
As gestões da escola A e B relatam que mantêm uma boa relação com o
sindicato dos professores, fazendo com que, segundo eles, exista um diálogo e

229

participação nos principais problemas encontrados na escola. Castro (2013) considera
de extrema relevância o diálogo com os sindicatos de professores, enfatizando o
desempenho dos estudantes e o vínculo com a prática docente.
Consoante aos aspectos considerados relevantes pelas gestões A e B, referentes
aos resultados do Ideb nas escolas, a ênfase recaiu sobre alguns fatores que para as duas
gestões são considerados como fundamentais nos resultados, tais como:
Uma boa equipe de gestores, formação dos professores, a questão do
material didático, a infraestrutura física e tecnológica, o envolvimento
das famílias, o apoio do Governo, essas questões podem influenciar
em bons resultados no Ideb (Gestão da escola A, em entrevista
concedida à autora em junho de 2017).
Acredito que está faltando não só o Estado, mas também a Direc
entrar em conjunto com os professores e gestores, se reunir, para um
trabalho mais acentuado. A relação, por exemplo, dos descritores que
você mencionou, nunca foi passado para a gente. Começou a surgir
agora, é tudo muito recente ainda (Gestão da escola B, em entrevista
concedida à autora em julho de 2017).

O que mais chama a atenção, embora pouco explorados pela gestão B, é a
presença ou ausência dos descritores e seu papel nos resultados do Ideb nas escolas.
Murillo (2008), para se ter uma ideia, frisa um conjunto de fatores que influenciam e
diferenciam as escolas efetivas, dentre eles: I) metas compartilhadas, estabelecimento de
consensos, trabalho em equipe e sentido de comunidade; II) organização das rotinas; III)
lideranças dos gestores; IV) clima escolar e ambiente de sala de aula; V) altas
expectativas de aprendizagem para todos os alunos; VI) qualidade do currículo e dos
materiais didáticos alinhada a estratégias didáticas de ensino; VII) organização e
qualidade dos planos de aula; VIII) recursos didáticos e pedagógicos integrados ao
projeto pedagógico da escola; IX) avaliação formativa e permanente monitoramento do
desempenho

dos

alunos;

X)

organização

da

aprendizagem

articulada

ao

desenvolvimento profissional dos professores; XI) compromisso da comunidade
escolar.
Para Ravitch (2011), há um grande equívoco em conceber que o sucesso de uma
escola pode ser transferido facilmente para outras escolas de baixa performance, como
se fosse uma peça de um maquinário substituída. Uma escola bem-sucedida, de acordo
com a autora, é ocasionada por vários motivos, inclusive pela personalidade de líderes e
professores, interações sociais, cultura da escola, estudantes e suas famílias, além de

230

como são implementados as políticas e os programas pelo governo. A qualidade do
currículo também deve ser considerada no ensino da escola, assim como os recursos
disponíveis tanto da escola como da comunidade, dentre outros fatores.
Por fim, o papel do diretor, o trabalho docente e de toda equipe
pedagógica indica para a necessidade de uma boa escola que prepare o aluno para o
futuro e estabeleça uma relação entre qualidade e equidade para o alcance da eficácia
escolar (CASTRO, 2013).

5.4.3 O Ideb e os professores

O arcabouço avaliativo desse tópico emergiu da participação dos professores de
língua portuguesa e matemática do 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Estaduais
João Vilar da Cunha e Escola Estadual Diógenes da Cunha Lima, por meio de
entrevistas com grupos focais em cada escola.
A entrevista semiestruturada procedeu-se individualmente com os professores a
partir de questões norteadas pelos indicadores eleitos nesta pesquisa, divididos em
quatro blocos de questões, com base no roteiro disponível no Apêndice E. As análises
suscitaram-se a partir de alguns questionamentos, na perspectiva de elucidar o
desdobramento das suas atividades docentes junto aos processos de ensinoaprendizagem e da questão da qualidade do ensino. E apesar de não concordarmos com
a ideologia neoliberal na educação, que atribui todos os problemas da escola e da
aprendizagem principalmente aos professores, não podemos deixar de levar em conta
sua relevância e agentes centrais no aspecto pedagógico.
Para denominarmos os participantes desta pesquisa, utilizaremos para os
professores da escola A e B as seguintes siglas: para professor (a) da língua portuguesa
da escola – PLPA; para professor (a) de matemática da escola A – PMA; para professor
(a) de língua portuguesa da escola B – PLPB; e, para professor (a) de matemática da
escola B – PMB. A escolha para esse grupo de análise da pesquisa deu-se em razão
dessas disciplinas serem o cerne dos testes aplicados da Prova Brasil.
As entrevistas foram realizadas nas duas escolas, cada uma com duração
aproximada de duas horas. O direcionamento das perguntas aos professores aconteceu
por meio de um diálogo interativo, de forma sistemática, seguindo o foco de análise
previsto na sequência das questões elaboradas para a entrevista.
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Especificamente, buscamos apreender a percepção dos professores de língua
portuguesa e matemática, indicadores relacionados a I) nível socioeconômico; II)
infraestrutura da escola; III) eixos de avaliação; IV) gestão administrativa e pedagógica.
Esses indicadores compõem os objetivos específicos da pesquisa.
No indicador I) do objetivo A, buscamos identificar qual o perfil
socioeconômico dos alunos da escola. Ao questionarmos sobre esse ponto, os
professores das escolas A e B relataram, simultaneamente, que a maioria dos alunos é
de famílias da chamada classe social baixa. Tal evidência é constatada em suas falas.

PLPA: Alguns têm condições, mas a maioria é de classe média baixa.
PMA: São pessoas de famílias que mais precisam de recursos
financeiros, os pais são agricultores, trabalham em fábricas, em
cerâmicas e a maioria dos alunos recebe o Bolsa Família (Entrevista
concedida à autora em junho de 2017).
PLPB: O perfil socioeconômico dos nossos alunos é baixo, são de
famílias carentes, 80% aqui da escola pública é de família carente, é o
que se percebe.
PMB: Em relação aos alunos no quesito socioeconômico, 80% da
clientela têm uma carência enorme. Aqui, o Município de São José de
Campestre não oferece atrativos para quando eles saem do colégio,
então o que acontece aqui é que a maioria deles sai de casa, muitas das
vezes para ir à escola pela questão da merenda, tomar café e outros até
esperam pelo almoço. A carência é enorme, e também a família em
alguns aspectos é desestruturada (Entrevista concedida à autora em
julho de 2017).

Vinculando as entrevistas citadas com a análise de Ravitch (2011), a autora
ressalta que na observação de algumas variáveis nem todas podem ser mensuradas
quantitativamente, a exemplo, as experiências familiares dos alunos enquanto membros
de famílias mais pobres.
A discussão dos professores, gerada em torno das expectativas da aprendizagem
dos alunos, a PLPA ressaltou que procura trabalhar de forma consciente, com trabalhos
diversificados e faz bastante uso da tecnologia para responder às expectativas da
aprendizagem dos alunos; enquanto o PMA destacou como principal problema o não
gosto dos alunos para a aprendizagem do ensino da matemática, o que comprova a
grande dificuldade nessa disciplina.
A PLPB enfatizou suas expectativas ao considerar a quantidade de alunos em
sala de aula (em torno de quarenta), bem como a indisciplina escolar. Já o PMB teve
suas expectativas com igual semelhança ao PMA, quando destaca a dificuldade dos
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alunos na aprendizagem no ensino da matemática e a quantidade de alunos por sala de
aula, concluindo que

PMB: A expectativa em si, do ano passado para este ano, é
considerável uma turma melhor, esse ano deu uma caída imensa,
porque vieram outros alunos de outras escolas, e lotou a turma com
alunos. Na disciplina de matemática, muitos alunos têm dificuldades,
numa escala de 0 a 10, coloco 95% de não absorverem bem a matéria.
Para você ter noção, no último bimestre só passaram 7 numa turma tão
grande como aquela, só para se ter noção da dificuldade que é imensa.
Já em português, eles têm dificuldades, mais tem uns bons, eles
reclamam tipo assim: apenas que escreveram demais, a questão da
interpretação da leitura, eles têm aquela preguiça de ler, abrem o livro
e começam logo a dizer que é grande demais. Eles não têm motivação
para estudar (Entrevista concedida à autora em julho de 2017).

Embora nos Estados Unidos, Ravitch (2011) nos chama atenção também para
tipos de medidas que são adotadas sobre o sucesso e fracasso dos alunos a partir do
ensino da língua portuguesa e da matemática como forma de melhorar a escola. A
autora prossegue afirmando que

Os escores em leitura e matemática se tornaram o tudo ou nada da
educação pública da terceira à oitava série. A leitura e matemática
eram as únicas matérias que importavam, porque elas eram as únicas
matérias que contavam para a responsabilização institucional da
cidade, do Estado e da federação (RAVITCH, 2011, p. 94).

De acordo com o indicador II, da infraestrutura da escola, os professores da
escola A consideram que uma boa escola para seus alunos deve dispor de salas de aulas
climatizadas, carteiras confortáveis, bebedouros nas salas de aulas, lousa digital e acesso
à internet para pesquisas. Quando questionados acerca da escola que trabalham e se esta
atende ao perfil almejado por eles ao traçarem suas concepções de uma boa escola, a
PLPA considera que não; já o PMA realça que em termos de prédio, a infraestrutura é
muito boa, dispondo de campo de futebol, auditório e salas de aula com bastante espaço,
contudo, como fator negativo, é muito quente no turno vespertino, e isso interfere em
suas aulas.
Para o PMB, alguns pontos são considerados relevantes no que concerne a uma
boa escola para seus alunos, sobretudo aquela que,
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No ponto de vista de comprometimento, trabalha em equipe com todo
corpo docente, junto ao alunado, comunidade escolar. Temos
coordenador excelente que nos dá todo suporte. A escola que
trabalhamos atende as necessidades, em termos de material de apoio
temos todo suporte pedagógico, a estrutura física é considerada boa,
porém quando vem a questão do alunado eis a questão. No meu ponto
de vista, a gente está numa sociedade em que os próprios alunos dão
ordem aos pais de onde querem estudar, eu digo porque já venho de
rede privada e sei como é isso. A realidade é bem distante. Em um
colégio que dei aula, a estrutura não é como essa daqui, mas em
compensação o diretor cobra da gente, tem que bater o conteúdo,
segundo, o professor tem que ter comprometimento pedagógico,
terceiro, ele é muito tradicionalista, é como regime militar, e digamos
que é algo que funciona. Digo isso porque tem aprovações no ENEM,
porque ele trabalha em cima de resultados, aí quando chegamos aqui a
realidade é outra, lá trabalha com resultados, se não render sai da
equipe (Entrevista concedida à autora em julho de 2017).

Aspectos relacionados à infraestrutura das escolas são realçados por Franco e
Bonamino (2005), dando notoriedade aos prédios, equipamentos, laboratórios e
infraestrutura física em geral como efeito positivo dos recursos escolares alinhados à
eficácia dos sistemas de ensino. Para uma escola eficaz, é imprescindível a organização
das instalações e recursos didáticos, como salas de aulas limpas e sem ruídos, boa
iluminação, temperatura adequada, manutenção dos equipamentos, recursos didáticos e
tecnológicos acessíveis a todos, em boas condições de uso.
Ao serem indagados acerca da quantidade de alunos atendidos em suas salas de
aula, os professores da escola A relataram um número em torno de 25 alunos; já os
professores da escola B informaram que as turmas são formadas com uma média de 38
a 40 alunos e o quanto isso têm dificultado os processos de ensino-aprendizagem.
Concernente ao indicador III, sobre o eixo da avaliação, ao serem interpelados
sobre qual disciplina entre o ensino da língua portuguesa e da matemática os alunos
apresentam menos desempenho escolar, observou-se uma congruência entre a fala dos
professores das duas escolas ao relatarem que dentre todas as disciplinas do 9º ano, são
as disciplinas que eles mais apresentam dificuldade na aprendizagem. Outrossim,
enfatizam que entre essas duas disciplinas os alunos ainda denotam um maior bloqueio
para o ensino da matemática, comprovando, mais uma vez, essa dificuldade.
No tocante à influência dos resultados do Ideb no currículo da escola, os
professores de língua portuguesa e matemática da escola A frisaram a preponderância
exercida pelo índice sobre as suas práticas docentes, inclusive o direcionamento para o
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planejamento das aulas, desde o início do ano letivo, com os testes aplicados em edições
anteriores da Prova Brasil. Essa evidência é considerada no relato a seguir:

PLPA: Costumo trabalhar com provas anteriores, com muita
interpretação de texto, pautadas em edições anteriores da Prova Brasil
e resolvo as questões com os alunos, no livro didático do aluno do 6º
ao 9º ano de língua portuguesa, cada unidade tem 3 capítulos e o final
dessas unidades contém uma parte só de interpretação de texto.
PMA: A partir do resultado do Ideb podemos identificar em que
erramos quais os problemas que os alunos estão enfrentando, então,
quando temos um resultado satisfatório, queremos que eles continuem
crescendo, e que mantenham aquele resultado (Entrevista concedida à
autora em junho de 2017).

Os professores entrevistados da escola B nunca trabalharam com as edições
anteriores da Prova Brasil, nem tampouco conheciam os descritores. E, portanto, os
resultados não exerciam influência sob o currículo da escola. O que, evidentemente,
demarca, de uma maneira ou de outra, uma diferença relevante em termos das notas dos
alunos nas duas escolas.
O currículo escolar deve ser pautado na relação ensino-aprendizagem, a partir da
heterogeneidade das diversas relações culturais, sociais, econômicas e cognitivas
predominantes no contexto educacional.
O grande direcionamento para a utilização dos testes termina direcionando as
escolas e a equipe, que, cuidadosamente, como critica Ravitch (2011), ensinavam as
crianças que provavelmente apareceriam nos testes de escores. Os professores, de forma
consciente, direcionavam o trabalho para preparação de seus alunos para testes, que em
consequência, obtiam resultados positivos, mas que demandavam um esforço durante
todo o ano letivo. Apesar de conseguirem, as crianças eram treinadas e não educadas,
especificamente, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, enquanto nas outras
disciplinas, como história, os alunos deixavam de respondê-las, ou seja, passaram a ter
uma visão muito restrita.
Ainda sob o ponto de vista da autora, por serem as únicas disciplinas que
calculam o avanço das escolas, o ensino da leitura e da matemática deu lugar a uma
preparação intensa para os escores de testes, tornando-se uma obsessão o intenso
investimento em materiais e atividades preparatórias para os testes. Isso fica evidente
para a autora quando
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Os professores usaram os testes dos anos anteriores para preparar seus
alunos e muitas das questões apareceram precisamente no mesmo
formato a cada ano; algumas vezes exatamente as mesmas questões
reapareceram nos testes estaduais. Em escolas urbanas, onde há
muitos estudantes de baixa performance, o treino repetitivo se tornou
uma parte significativa da rotina diária (RAVITCH, 2011, p. 128).

A reestruturação do currículo, para Braga e Sousa (2016), nesse contexto,
demanda a mudança na postura dos educadores acerca da utilização dos recursos
didáticos e de suas práticas pedagógicas. Seguindo suas reflexões, a reorganização dos
currículos perpassa, necessariamente, pelo cotidiano e vivência escolar entre professor,
aluno e atenção da coordenação pedagógica.
As autoras focalizam que o currículo assume uma centralidade nas alterações de
padrões educacionais e a necessidade da efetivação de uma educação de cunho
transformador na atual sociedade excludente, na qual o direito à qualidade educacional
restringe-se ao poder econômico da elite brasileira.
Desse modo, o comprometimento com a qualidade da educação ofertada à
população brasileira perpassa, igualmente, pelo exercício da ética profissional, recaindo
sobre os profissionais da educação a necessidade de emergirem seus estudos por meio
da formação continuada em serviço, buscando adquirir habilidades intrínsecas à função
do educador, dentre elas, o conhecimento, a competência técnica e a criatividade.
Referente à competência técnica, destaca-se a utilização de estratégias pedagógicas
diversificadas, objetivando a motivação e participação dos alunos nas aulas, com vista à
promoção da aprendizagem.
Também se perguntou aos professores entrevistados das escolas A e B se eles
chegavam a trabalhar em suas avaliações os simulados do Ideb. Apenas os professores
da escola A afirmaram que sim. Os professores da escola B, além de desconhecerem os
descritores, nunca chegaram a trabalhar as edições anteriores da Prova Brasil. Dessa
forma, podemos dizer que, além das observações críticas que possamos fazer ao próprio
teste, a sua implementação também enfrenta alguns obstáculos, como o simples
desconhecimento ou a pouca informação sobre ele.
Ao serem interpelados sobre o tipo de avaliação que os professores consideram
como melhor e utilizam com seus alunos, os entrevistados da escola A sublinharam que
trabalham com a avaliação diagnóstica no início do ano letivo, e durante todo o bimestre
com avaliações contínuas e uma prova ao final. Já os professores da escola B
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consideraram os simulados como os melhores tipos de avaliação, muito embora tenham
afirmado que não os trabalham em suas salas de aula.
Quando questionados sobre uma possível influência dos resultados do Ideb, na
melhoria das condições de trabalho, carga horária e preparação de aulas, os professores
da escola A foram enfáticos ao destacarem:

PLPA: Nós nos preocupamos em preparar nossas aulas de acordo com
as avaliações externas, e trabalhamos baseado no que é cobrado
futuramente, ou seja, no período de aplicação dos testes.
PMA: Na verdade, com esse resultado do Ideb, nós nos preocupamos
e buscamos mais compromisso e responsabilidade em relação à
aprendizagem do aluno, ficamos madrugadas buscando em internet
exercícios que possam ajudar nossos alunos para melhores resultados,
e mesmo com o resultado positivo, nos preocupamos também em
mantê-lo (Entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Os professores da escola B ressaltaram que não houve nenhuma influência nas
suas condições de trabalho, carga horária, tampouco na preparação das aulas etc. Isso
porque os resultados do Ideb são resumidamente apresentados e mencionados na escola.
Concatenado ao indicador IV da gestão administrativa e pedagógica,
perguntamos aos professores das escolas A e B se existe uma relação de confiança entre
professores, direção e alunos. As respostas foram unânimes ao considerarem que
existem em ambas as escolas. Alguns elementos também são condicionantes nessa
relação, para Ravitch (2011), como o estímulo às iniciativas; a colaboração entre as
equipes (técnica e pedagógica); o comprometimento dos professores; a consideração da
opinião dos pais, e outros que integram a comunidade escolar; a relação de confiança e
não de coerção entre os que fazem a escola (estudantes, professores, diretores e
administradores).
Ao serem abordados acerca da existência de uma liderança por parte da gestão
escolar, os professores das escolas A e B foram unânimes e acentuaram que sim, além
de sobrelevarem a importância da gestão democrática como mecanismo de decisões
partilhadas com todos e para todos. Castro (2013) considera que, além do trabalho em
equipe de professores comprometidos com a melhoria dos resultados, a liderança
exercida pela direção escolar e coordenação pedagógica é imprescindível para um
processo de maior efetividade dos melhores resultados das escolas.
Sobre a existência do suporte pedagógico/supervisor educacional nas escolas, e
se há um trabalho direcionado nas orientações pedagógicas, considerando os resultados
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do Ideb, os professores tanto da escola A como da escola B informaram da existência de
um suporte pedagógico nas escolas. Em relação às orientações pedagógicas, os
professores da escola A relataram:
PLPA: Sim, a direção da escola e o suporte pedagógico, sempre
apresentam os resultados do Ideb, e mostram se foi bom ou ruim.
Estão sempre nos comunicando e orientando sobre isso, falta também
a valorização desses resultados e mostra-los para a comunidade.
PMA: Às vezes, subentende-se que a responsabilidade é exclusiva do
professor, mas deveríamos buscar uma melhor parceria e tempo para
trabalhar juntos esses índices no geral da escola (Entrevista concedida
à autora em junho de 2017).

De acordo com os professores da escola B, os resultados também são
apresentados nas orientações pedagógicas, muito embora quase não sejam trabalhados.
Castro (2013) nos chama atenção para a relevância da gestão administrativa e
pedagógica na eficácia escolar e melhoria da qualidade do ensino.
Quando questionados para os tipos de metodologias pedagógicas utilizadas em
sala de aula, a PLPA relatou que suas aulas são muito mais planejadas para serem
realizadas no laboratório de informática da escola, com a utilização de recursos
multimídias (vídeos, sites, produções textuais, documentários). O PMA apontou que
trabalha muito mais o livro didático, mas que também faz uso do laboratório de
informática para atividades diferenciadas e jogos que estimulem o raciocínio dos alunos.
Os professores da escola B trabalham basicamente com o livro didático e fazem
um questionamento acerca dos livros que os alunos levam para casa, enfocando que a
maioria destes ou não voltam ou voltam danificados. Corroborando com o pensamento
de Braga e Sousa (2016), deveria haver uma prioridade em trabalhar a prática docente,
com aulas criativas e mais elaboradas, buscando a participação ativa dos alunos no
processo de construção da aprendizagem.
Quando perguntados sobre suas formações iniciais, todos os professores
responderam que são formados na área específica que lecionam, ou seja, na língua
portuguesa e matemática. Para Gatti (2013), há uma imprescindibilidade de se
considerar a relevância da formação inicial dos professores e gestores, em virtude de
terem suas bases provenientes das licenciaturas, isso porque, quando bem realizadas
essas formações, exercem um caráter singular e possibilitam a esses profissionais
melhores condições do exercício profissional nas escolas.
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Acerca dos problemas relacionados à aprendizagem dos alunos, os professores
são questionados sobre quais fatores eles consideram como influenciadores dessas
dificuldades. Os professores da escola A destacaram a preguiça, o comodismo e a falta
de entusiasmo, todavia, consideram que trabalhar apresentações teatrais e culturais
garante um envolvimento de 80% da turma, aproximadamente, enquanto os professores
da escola B destacam:

PLPB: No meu caso de língua portuguesa é a interpretação de texto a
e leitura, tendo como fatores, a insuficiência das bases.
PMB: As operações básicas fundamentais os alunos não dominam,
parecem até que têm um problema de discalculia. Parece, mas eu sei
que não é, numa média de 90% da turma, é muito alto, atribuo isso a
dois fatores: um que nem todo aluno gosta da matemática, e o outro a
ausência de uma boa base que eles não têm, foram passando nas séries
sem dominarem a matemática (Entrevista concedida à autora em julho
de 2017).

As experiências e práticas docentes são desenvolvidas a partir da criatividade do
educador, e necessitam ser adaptadas ao considerar-se o perfil de cada turma a ser
trabalhada. Esse ponto de vista é exemplificado por Moreira Neto (2008, p. 21) ao
afirmar que “[...] uma educação de qualidade deve propiciar ao (à) estudante e além dos
referentes presentes em seu mundo cotidiano, assumindo-o e ampliando-o
transformando-se em um sujeito ativo na mudança de seu contexto”.
Para tanto, faz-se necessária a indispensabilidade de conhecimentos escolares
que facilitem a compreensão da realidade na qual o aluno está inserido, possibilitando
uma ação congruente em seu mundo imediato, e que, sobretudo, amplie o seu universo
cultural (MOREIRA NETO, 2008).
Quanto aos aspectos considerados relevantes pelos professores das escolas A e
B, em relação aos resultados do Ideb, são relevados da seguinte forma pelos
professores:

PLPA: Só em ter professores que se especializaram na área, já é um
fator importante para a aprendizagem dos alunos. A preocupação de se
trabalhar as provas anteriores, de acordo com o que vai ser cobrado
futuramente pela prova Brasil, isso melhora consideravelmente o
desempenho dos alunos.
PMA: A importância da integração de toda a equipe: suporte
pedagógico, os professores, gestão escolar, pais e o querer de cada
estudante, porque quando temos uma turma com mais interesse nos
estudos o resultado é diferenciado, também não depende só da prova e
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sim do que foi visto na escola e o compromisso de todos com a
avaliação do Ideb (Entrevista concedida à autora em junho de 2017).
PLPB: O melhoramento de desempenho escolar, é que vai determinar
se vai ser bem sucessivo na carreira profissional, no que vai focar
corpo docente trabalhando desde o início, até chegar ao 9º ano, um
projeto assim até chegar à prova Brasil, se trabalhado, surtirá efeito
sim.
PMB: O programa mais educação veio para ajudar os alunos em
língua portuguesa e matemática, tem todo o incentivo, tem almoço,
mais poucos vêm, já foi feito reunião com os pais para que eles
venham, mas nada se resolve (Entrevista concedida à autora em julho
de 2017).

Assim, corroboramos com o pensamento de Castro (2013) ao expor que um dos
principais desafios referentes à qualidade da escola é torná-la mais atrativa e eficiente
para os alunos, de modo a possibilitar condições igualitárias de oportunidade nas suas
aprendizagens. O que remete em parte para a prática dos professores, mas isso não
significa que não existam variáveis que fogem totalmente ao seu controle, como a renda
da família, o envolvimento dos pais etc. Além do mais, não devemos reduzir o papel de
professores a preparadores e aplicadores de testes.

5.4.4 O Ideb e os pais/responsáveis
Para essa parte da avaliação, considerou-se a participação dos pais/responsáveis
de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Estaduais João Vilar da Cunha
e Escola Estadual Diógenes da Cunha Lima por meio de entrevistas com grupos focais
em cada escola.
A entrevista foi concedida com a média de 10 a 12 pais/responsáveis de cada
escola, totalizando a participação em média de 24 participantes, os quais
denominaremos de pais/responsáveis da escola A e B. Partiremos sobre alguns
questionamentos, na perspectiva de se observar os pais/responsáveis dos alunos, bem
como suas concepções e posturas diante da educação e da escola de seus
filhos/responsáveis. O roteiro de entrevistas dos grupos focais encontra-se disponível no
Apêndice F.
A escolha para a formação dos grupos focais deu-se pela própria disponibilidade
dos pais/responsáveis, a partir de um convite realizado pela gestão da escola para
participarem como voluntários da pesquisa para que o diálogo do grupo dispusesse de
maior heterogeneidade possível.
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A observação foi realizada em ambas as escolas em períodos de três horas cada
uma. Para realização do direcionamento das perguntas aos grupos focais, o diálogo e a
observação ocorreram de forma sistemática, seguindo o grupo dos quatro educadores
elegidos e priorizados nesta pesquisa. A atividade deu-se de modo bem interativo com
os pais/responsáveis, com registros fotográficos e gravações de áudios das entrevistas.
Especificamente, buscamos apreender na percepção dos pais/responsáveis
indicadores relacionados a I) nível socioeconômico; II) infraestrutura da escola; III)
eixos de avaliação; IV) gestão administrativa e pedagógica. Esses indicadores, por sua
vez, estão vinculados aos objetivos específicos da pesquisa.
Partindo das análises do indicador I, ao serem questionados sobre a localização e
proximidade da escola de seus filhos/responsáveis, em relação as suas casas, os
pais/responsáveis dos dois grupos focais sinalizaram respostas semelhantes ao
considerarem que a maioria tem suas residências localizadas próximas à escola.
Cerca de um percentual de 30% dos entrevistados de ambas as escolas têm suas
residências fixadas na zona rural do município. Outro ponto a ser relevado ainda acerca
da localização das escolas é que a escola A situa-se em um bairro central do município,
considerado de localização privilegiada, enquanto a escola B está localizada em um
bairro pouco privilegiado.
Castro (2013), ao considerar os fatores intraescolares, ressalta que várias
evidências sinalizam que escolas em regiões muito pobres do país alcançam
desempenhos superiores em virtude da liderança exercida pelo gestor escolar,
integração da equipe, dedicação de professores, um projeto pedagógico com metas
claras do cumprimento do currículo, e, sobretudo, a participação dos pais no processo
educativo.
Em relação à escolha da escola, os pais/responsáveis de alunos (as) da escola A
consideraram que, mesmo sendo a única escola com o 9º do município, é considerada
muito boa, com excelente ensino, bons conteúdos, um bom diálogo, profissionais
qualificados, reuniões e eventos frequentes, excepcional comunicação e com uma
característica em especial: a utilização de um grupo criado no WhatsApp para interação
e diálogo constante entre pais/responsáveis, professores e direção escolar. Já os
pais/responsáveis da escola B enfatizaram que a escolha da escola partiu apenas pelo
fato de localizar-se mais próxima de suas residências. Nesse sentido, portanto, a relação
dos pais com escola A pode ser considerada melhor em comparação com a escola B, o
que pode sinalizar uma influência no tocante à aprendizagem de seus filhos.
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A boa escola considerada por Castro (2013) é aquela na qual os alunos
compreendem e adquirem aprendizagens sobre a leitura, matemática, ciências humanas
e naturais, que possibilitem uma participação ativa na sua cidadania e inserção no
mundo do trabalho.
Quando questionados acerca da quantidade de pessoas que moram em suas casas
e a renda familiar destas, os dois grupos enfatizaram características semelhantes, tanto
em relação à quantidade de pessoas quanto à renda salarial. Alusivo à quantidade de
pessoas, convivem na mesma residência pai, mãe e filhos, numa média entre 4 a 5
pessoas.
A renda mensal de cada família apresentou uma variação entre a média de
R$300,00 a um salário mínimo. Uma similaridade observada em 90% dos entrevistados
dos grupos focais, tanto da escola A quanto da escola B, está expressa no recebimento
mensal do Programa Bolsa Família.
Oliveira e Duarte (2005) expõem que os programas federais do Bolsa-Escola,
surgidos no final do primeiro governo FHC, tiveram continuidade no Governo Lula,
com o Programa Bolsa Família. Ambos encaixam-se no pressuposto neoliberal,
trazendo a marca da transferência de renda como política compensatória, residual e
parâmetros restritos de seleção, que delimitam seu raio de cobertura.
Nesse contexto, esses programas estão direcionados para os extratos mais
carentes da população situados num teto de mera sobrevivência ou de pobreza, que
possuem renda familiar per capita em torno de meio salário mínimo. Esses programas
no Brasil, apesar de estarem ligados à educação, têm seu perfil restrito apenas à
cobrança da frequência escolar, mesmo trazendo em sua concepção o sentido de tirar as
crianças da rua, o que pode até demonstrar-se eficaz, pelo menos por um certo período
do dia, porém não altera o quadro de pobreza das gerações vindouras, via educação,
assim como foi apontado (OLIVEIRA; DUARTE, 2005).
Aludindo ao indicador II da infraestrutura das escolas, os pais/responsáveis das
escolas A e B detalham uma relação de fatores que juntos formatam o que para eles
sobreleva a escola dos filhos/responsáveis. Esses aspectos são realçados em suas falas
ao destacarem que uma boa escola é aquela que, principalmente, tenha bons professores:

Tem um bom ensino; professores que tratam bem seus alunos; que
tenha comunicação com os pais; trata seus alunos por igual;
professores responsáveis; tenha uma boa relação entre a escola e os
pais para o melhor desenvolvimento do aluno; bons professores; boa
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limpeza; uma boa cozinha (Pais da escola A, em entrevista concedida
à autora em junho de 2017).
Tem que ter segurança; mostrar bons resultados no final do ano; uma
escola que possibilita uma boa aprendizagem; que tenha respeito com
os alunos; bons professores; uma boa direção; que todos os alunos
tenham acesso à tecnologia para pesquisa; que os alunos realmente
queiram aprender com o uso da tecnologia (Pais da escola B, em
entrevista concedida à autora em julho de 2017).

Relativo ao que eles consideram da infraestrutura, mobiliário, livros didáticos e
materiais em geral da escola, os pais/responsáveis da escola A relatam o espaço como
ótimo e adequado para a aprendizagem, com livros acessíveis de todas as matérias,
inclusive podendo levá-los para casa e materiais didáticos em geral, para eles, muito
bons. Já para os entrevistados da escola B, a infraestrutura, o material didático e o
mobiliário da escola deixam muito a desejar, inclusive, fazem remissão a obras
inacabadas, como o ginásio poliesportivo, como um ponto negativo da escola de seus
filhos/responsáveis. Em outras palavras, na escola B alguns elementos da infraestrutura
da escola são bem piores.
Acerca das condições de trabalho, a má qualidade das instalações físicas das
escolas públicas brasileiras tem sido reconhecida como ponto relevante para as más
condições de trabalho. Ausência na acessibilidade, limpeza, segurança e estrutura física
não são priorizados e postos à disposição dos discentes e docentes nas escolas
brasileiras (OLIVEIRA; PESSOA, 2013).
Correlacionado ao indicador III, que tem como eixo a avaliação, os
pais/responsáveis da escola A dispuseram de uma visão ampla a esse ponto, destacando
alguns elementos indissociáveis a esse aspecto, tais como, a leitura associada à língua
portuguesa e à matemática ao raciocínio lógico. Enquanto os pais/responsáveis da
escola B não souberam responder.
Concernente à participação dos pais/responsáveis nas atividades e eventos
promovidos pela escola, os entrevistados da escola A demonstraram muito entusiasmo
em fazerem-se presentes aos chamados da escola, além de expressarem os mais
importantes, quais sejam, reuniões de pais e mestres, gincanas e jogos escolares,
eventos do Dia das Mães, Dia dos Pais, Sete de Setembro.
Já os entrevistados da escola B, além de reclamarem a ausência de eventos
promovidos pela escola, explicitamente, assumiram a pouca participação no cotidiano
escolar dos seus filhos/responsáveis, e acrescentaram: “a escola só nos convida para a
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entrega bimestral e anual das notas das provas, mesmo assim, mal vamos à escola” (Pais
da escola B, em entrevista concedida à autora em julho de 2017).
No tocante à aprendizagem de seus filhos/responsáveis, os pontos considerados
pelos entrevistados da escola A e B terminam predispondo uma particularidade de
extrema relevância, quando atribuem as suas aprendizagens às notas atribuídas ao serem
avaliados no período das provas.
Ao serem indagados sobre qual o melhor tipo de avaliação para seus
filhos/responsáveis na escola, os pais da escola A fizeram referência à participação e
realização das atividades nas salas de aula e aos trabalhos feitos durante todo o
bimestre. Enquanto os pais/responsáveis da escola B não souberam responder, o que, no
limite, pode apontar um menor acompanhamento das atividades dos filhos na escola.
Questionados sobre o currículo da escola e o que para os entrevistados seria um
bom currículo para seus filhos/responsáveis, em termos percentuais, 60% dos
entrevistados da escola A conheciam o currículo da escola e, ao consideramos o ponto
de vista de cada um, destacou-se a seguinte fala:

Eu conheço e estou sempre preocupada em conhecer as matérias
oferecidas pela escola, também sou inscrita no Sisu como responsável
e estou sempre acompanhando as notas que minha filha adquiriu
nessas matérias, esse currículo está muito bom, mas acrescentaria o
espanhol. Antes do início das aulas, há uma reunião com os
professores e eles nos apresentam o currículo da escola (Mãe da
escola A, em entrevista concedida à autora em junho de 2017).

Os pais/responsáveis da escola B, além de desconhecerem completamente o
currículo da escola, não souberam opinar acerca do currículo que seria melhor para eles.
É um equívoco para Ravitch (2011) conceber que o sucesso de uma escola possa ser
transferido facilmente para outras escolas de baixa performance, como se fosse uma
peça de um maquinário substituída. Uma escola bem-sucedida, de acordo com a autora,
é ocasionada por vários motivos, inclusive pela personalidade de líderes e professores,
interações sociais, a cultura da escola, os estudantes e suas famílias, além de como são
implementados as políticas e os programas pelo governo. A qualidade do currículo
também deve ser considerada no ensino da escola, os recursos disponíveis tanto da
escola como da comunidade, dentre outros fatores.
Referente ao acompanhamento dos pais/responsáveis no desempenho escolar
dos seus filhos, há uma regularidade nos entrevistados da escola A que acompanham.
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Dos entrevistados da escola B, a média dos que confirmaram o acompanhamento gerouse em torno de 20% apenas.
A participação dos pais na vida escolar dos filhos, de acordo com Castro (2013),
tem sido traduzida em efeitos positivos no desempenho escolar dos estudantes. Outros
pontos também apontam a necessidade de os pais frequentarem as escolas dos seus
filhos para pedir explicações caso haja absenteísmo docente, saber se os filhos
frequentam regularmente as aulas, se estão fazendo as lições de casa e se o professor as
corrige, as estratégias da escola em apoio à aprendizagem dos alunos e em relação às
dificuldades que seus filhos apresentam na aprendizagem.
Concatenado ao indicador IV, da gestão administrativa e pedagógica e em
relação à contribuição e frequência, quando há, sobre a participação dos entrevistados
nas tarefas escolares dos filhos/responsáveis, os da escola A, cerca de 90%, mesmo
dispondo de um único tempo após o trabalho, geralmente à noite, se dispõem a ajudar,
muito embora, segundo eles, sejam dispensados dessa ajuda pelo fato de seus filhos
optarem por realizar as tarefas sozinhos. Dos entrevistados da escola B, apenas em torno
de 10% dispõem-se em ajudar, arguindo a ausência de tempo, e de capacidade para
ajudá-los.
No que se refere ao comprometimento, expectativas do corpo docente, com o
processo de ensino-aprendizagem, os entrevistados da escola A enfatizaram que são
bons, outrossim, externaram que em relação aos anos anteriores, muitos professores
faltavam e isso comprometia diretamente a aprendizagem de seus filhos. Já em relação
aos entrevistados da escola B, sobrelevaram a ausência de professores para as
disciplinas específicas durante muitos anos, porém, esse problema teria sido superado
com a contratação de novos professores do último concurso realizado no estado do RN.
Com isso, provavelmente, a aprendizagem pode ter sido prejudicada devido aos
problemas de anos anteriores.
Por fim, a ênfase sobre o clima e a relação de confiança entre a direção,
professores e família destacou-se como ponto em comum pelos dois grupos de
pais/responsáveis das escolas entrevistadas.
Entretanto, no geral, podemos afirmar que os vínculos expressam algumas
diferenças. O que se observa, na verdade, é que a integração entre os pais e a escola
varia quando comparamos à escola A (maior aproximação) e a escola B (menor
relação). A integração entre os pais e a escola se constitui um aspecto relevante na
relação entre a escola e a própria comunidade (escolar e local) e, no caso de São José de
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Campestre, que tem um Ideb menor, tem possibilitado que a qualidade da educação
alcance os níveis aspirados.
Para tanto, o comprometimento da família com o processo educativo e com a
própria escola deve convergir para um caminho no qual a escola seja tomada como um
espaço comunitário, no qual todos se sintam pertencentes (OLIVEIRA; PESSOA,
2013).

5.4.5 O Ideb e os alunos
Por fim, as informações coletadas com os (as) alunos (as) deixamos para a
última parte ao se levar em conta que, de uma maneira ou de outra, é sobre esse grupo
que vai incidir com maior ênfase a aprendizagem. Como se a interação com os outros
grupos e variáveis terminassem levando a efeitos diferenciados sobre os (as) estudantes.
Foi contemplada a participação dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das
Escolas Estaduais João Vilar da Cunha e Escola Estadual Diógenes da Cunha Lima, que
apresentaram, respectivamente, maior e menor Ideb dos municípios da rede pública de
ensino do RN, aqui denominadas de escolas “A” e “B”.
No tocante à escolha das escolas, deu-se em virtude de duas questões
importantes. A primeira concerne aos resultados obtidos do Ideb, com base na média
aritmética dos três últimos índices. A segunda questão refere-se à faixa etária dos
alunos, compreendendo o período da adolescência (12 a 16 anos) e, por “estarem em
grupo”, isso acaba gerando um alto nível de importância para suas vidas, bem como
expectativas no sentido de contribuir na coleta de dados da pesquisa.
As informações foram concedidas por meio de um grupo focal em cada escola,
com a média de 12 a 15 alunos em cada, totalizando a participação em média de 30
alunos, na perspectiva de se conhecer os (as) estudantes e suas compreensões, com base
nas perguntas direcionadas para o grupo e no tema tratado pela pesquisa. O roteiro de
entrevistas dos grupos focais encontra-se disponível no Apêndice G.
A escolha para a formação dos grupos focais deu-se pela própria disponibilidade
dos (as) alunos em participarem da pesquisa com grupo de 12 a 15 alunos, para que o
diálogo do grupo dispusesse de maior heterogeneidade possível. Além de utilizarmos as
contribuições metodológicas de Abramovay e Rua (2002), observando para a seleção as
características comuns, em específico, os estudantes da mesma série e da mesma escola,
objetivando conhecer suas percepções, atitudes e comportamentos.
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A atividade foi realizada em ambas as escolas em períodos de três horas cada
uma. Para realização do direcionamento das perguntas aos grupos focais, o diálogo e a
observação ocorreram de forma sistemática e mais efetiva, sendo necessário um diálogo
bem interativo com os (as) estudantes, que na ocasião foi registrado por meio de fotos e
gravação de áudio da entrevista.
Embora a mensuração estritamente quantitativa não constitua o mais importante
de nossa pesquisa, como já foram mencionados alguns números, mesmo tratados de
forma flexível, tiveram importância. De acordo com as entrevistas realizadas tanto na
escola A quanto na escola B, observou-se, para se ter uma ideia, que 90% dos
estudantes moram com pai, mãe e irmãos, média entre quatro e cinco pessoas.
Outro ponto, também observado é que os pais da escola A detêm um nível de
escolaridade bem melhor em relação aos pais da escola B, pois, em sua maioria,
concluíram o ensino médio e alguns até chegaram ao nível superior de ensino. Enquanto
90% dos pais da escola B concluíram apenas o ensino fundamental, expressando um
diferencial significativo em torno de um maior nível formal de educação dos pais da
escola A e melhores condições de apoio aos filhos.
Em relação ao trabalho dos pais, tanto a escola A quanto a escola B dispuseram
da mesma perspectiva. Isto é, em sua maioria, os pais/responsáveis trabalham fora e
apresentam pouco tempo de convívio no cotidiano dos alunos. Esse fato também
evidenciou que os pais tanto da escola A quanto da escola B trabalham fora o dia
inteiro, estando presentes apenas no horário do almoço e a partir das 17 horas, ou seja,
não apoiam muito a aprendizagem dos (as) filhos (as).
Todavia, um fato relevante apontou que, ao estarem em casa, o grande interesse
demonstrado pelos pais das duas escolas pesquisadas (A, B) é com as notas escolares e
não com a aprendizagem. Isso fica evidente em suas falas:
No tempo em que estão em casa, o grande interesse dos nossos pais
são as notas (Estudantes da escola A, em entrevista concedida à autora
em junho de 2017).
A maioria dos pais se preocupa mais com as notas, mas não se
preocupa se estamos com um bom rendimento, se estamos nos
comportando ou tendo disciplina na escola (Estudantes da escola B,
em entrevista concedida à autora em julho de 2017).
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Em relação à escola, os alunos tanto da escola A quanto da B convergem para a
mesma direção de opiniões ao considerarem que uma boa escola deve contemplar
alguns fatores, tais como: boa merenda, bons professores, dedicação dos alunos,
conforto das salas de aula, um bom ensino, segurança e disciplina dos alunos.

Ter uma boa merenda; Bons professores; Dedicação dos alunos; Boa
explicação dos professores; Tirar dúvidas; Organização nas
disciplinas; Conforto nas salas (Estudantes da escola A, em entrevista
concedida à autora em junho de 2017).
Um bom ensino; Uma boa merenda; Que tenha segurança; Que tenha
disciplina dos alunos; Uma boa educação (Estudantes da escola B, em
entrevista concedida à autora em julho de 2017).

A merenda escolar, no ponto de Chiorlin (2011), é um dos fatores que interferem
diretamente na qualidade da educação, haja vista, ser influenciadora na capacidade
cognitiva do aprendizado do aluno por meio do seu estado nutricional. Além de que,
diríamos, funciona também como elemento motivador para a ida à escola.
Para Diniz, Fontanive e Klein (2013), a qualidade social do ambiente escolar
associada à qualidade da educação não pode ser ignorada. Aspectos vinculados ao
ambiente escolar, condições estruturais e sanitárias, assim como as relações sociais
entre alunos, professores e funcionários são imprescindíveis a esse processo. Esses
aspectos, ligados ao bem-estar social no dia a dia dos alunos, também devem ser
relevados. Elementos como a violência, ameaças físicas, furtos, ausência de limpeza das
escolas, consumo e tráfico de drogas nas proximidades também contribuem
desfavoravelmente para um clima de boa aprendizagem.
Para Castro (2013), a condição de uma boa escola vai além de uma infraestrutura
básica. Fatores como classes bem arejadas, bem iluminadas, material didático de
qualidade, prédios limpos, dentre outros, são imprescindíveis para essa condição. A
autora acrescenta que uma boa escola precisa de uma organização na sua rotina
pedagógica focada na aprendizagem e num bom desempenho dos alunos, e na
integração de um trabalho de uma equipe comprometida com a melhoria dos resultados.
Bebendo da fonte de Braga e Sousa (2016), uma boa escola não é aquela que
“enche” cadernos escolares com exercícios repetitivos e de memorização, tampouco
aquela que reprova e mantém uma rígida disciplina conforme os valores sociais
dominantes impõem. Mas sim uma escola que direciona a aprendizagem dos estudantes
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num processo amplo de discussão e participação, com o envolvimento de todos os
sujeitos envolvidos da instituição escolar e local no processo educacional.
A indisciplina escolar tem gerado muitas consequências para a escola e ambiente
como um todo, muito embora os empenhos de várias disciplinas científicas ligadas à
educação como a psicologia e a sociologia tenham buscado em várias tentativas de
explicação e de intervenção sanar esse problema. Esse problema tem ocasionado aos
alunos e alunas dificuldades na aprendizagem e inoportuna condição para a construção
de um ambiente favorável à aprendizagem, que perpasse essencialmente pelo
desdobramento de relações positivas (GOMES et al., 2013).
Com relação ao fator motivacional dos alunos ao irem à escola, ambos os grupos
das escolas (A, B) apresentaram-se desmotivados, enfatizando alguns aspectos comuns
entre eles, de natureza emocional e física, como: sono, preguiça, tristeza, mau humor,
enquanto apenas 10% da turma consideraram-se felizes. Esses fatores são sobrelevados
por Ravitch (2013, p. 185) ao fazer alusão ao Programa No Child Left Behind – NCLB
(Nenhuma Criança Fica para Trás):

[...] negligencia o reconhecimento de que os estudantes compartilham
da responsabilidade de sua performance acadêmica e que eles não são
meros recipientes passivos da influência de seus professores. Em
nenhuma parte do esquema de responsabilização federal existem
mensurações ou indicadores da diligência, esforço e motivação dos
estudantes. Eles frequentam a escola regularmente? Eles fazem os
deveres de casa? Eles prestam atenção em aula? Eles estão motivados?
Esses fatores afetam a performance de sua escola tanto ou mais que as
habilidades dos seus professores.

Desse modo, fica evidente que alguns aspectos estão intrinsecamente
relacionados à performance da escola e dos estudantes aos perfis dos pais, até mais do
que às habilidades exclusivas dos professores. Esses aspectos não devem ser
desconsiderados ao se relacionar os testes com a aprendizagem dos alunos no contexto
escolar, como também podemos depreender da análise de Ravitch (2011).
Ao questionar-se sobre a utilização e disponibilidade de livros e revistas no
ambiente familiar de suas casas, tanto os alunos da escola A quanto os da escola B
foram enfáticos ao relatarem que, apesar de encontrarem livros, revistas em quadrinhos
e principalmente livros didáticos, não possuem hábitos de leitura, tampouco são
estimulados a ler por pais ou responsáveis. Todavia, quase 100% dos alunos das escolas
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A e B fazem uso constante da internet, em especial, das redes sociais como o WhatsApp
e o Facebook.
Ao serem questionados acerca do interesse de seus pais/responsáveis pela sua
educação, os alunos, em sua integralidade, expressam que sim, muito embora, como já
foi apontado, façam uma remissão dessa preocupação apenas para as notas atribuídas
pelos professores como forma de mensurar a sua aprendizagem. Essa confirmação se
evidencia no que foi observado nos relatos dos alunos das escolas A e B.

Percebemos quando nos perguntam sobre as notas, quando pedem
para estudarmos; Existe uma cobrança, uma preocupação de querer
saber como estão as notas, mas não existe uma ajuda nas atividades
escolares, pois os mesmos acreditam que já temos auto-habilidade
para darmos conta sozinhos das atividades da escola, e também o
tempo deles é curto (Estudantes das escolas A, em entrevista
concedida à autora em junho de 2017).
A cobrança e a preocupação são sobre as notas; dificilmente nossos
pais nos ajudam nem perguntam se estamos precisando; geralmente só
estão em casa à noite (Estudantes das escolas B, em entrevista
concedida à autora em junho de 2017).

Ao serem indagados quais matérias ensinadas na escola eles gostam mais, os
alunos da escola A e B, em 80% dos grupos focais, enfatizaram que preferem matérias
relacionadas à educação física, religião e ciência, e sobrelevaram o não gosto pela
língua portuguesa e matemática (especialmente esta última), que para eles são
disciplinas que têm muitas regras e não conseguem compreender seus contextos. A
matemática, inclusive, tem constituído uma das disciplinas menos motivadoras para os
(as) estudantes. E não por acaso, suas notas não têm sido consideradas boas.
Ao serem questionados sobre a participação dos pais/responsáveis na escola em
reuniões, palestras e festas, os alunos da escola A falaram da assiduidade dos pais aos
eventos que são convocados pela escola. Enquanto os alunos da escola B enfatizaram
que a escola não provê reuniões e dificilmente seus pais/responsáveis participam de
eventos escolares, justamente por não existirem, com exceção das “entregas” bimestrais
de suas notas.
Ao serem abordados se as aulas de português e matemática do 9º ano atendiam
as suas necessidades educacionais, os alunos da escola A realçaram que sim. Porém,
fizeram alusão a um ponto muito importante para eles em relação à língua portuguesa e
ao ensino da matemática, ao darem ênfase ao seguinte ponto:
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Fazemos um curso no IFRN com aulas de Português e Matemática, e
nesse curso os professores estão mais adiantados no conteúdo,
facilitando os conteúdos dados na escola. Todos os alunos do 9º ano
da rede pública estão aptos a participarem do curso no IFRN, é um
curso preparatório, com somente aulas de Português e Matemática,
acontece uma vez por semana na parte da tarde, uma semana é
Português e na outra é Matemática, é como se fizéssemos uma revisão
do 9º ano mais avançado no IFRN.

Enquanto os estudantes da escola B salientam alguns fatores recorrentes em sala
de aula, dentre eles a pouca disponibilidade dos professores de português e matemática
em detalhar o conteúdo, outros realçaram a falta de atenção e disciplina da maioria da
turma em sala de aula, principalmente, fazendo uso constante do celular nas redes
sociais, como WhatsApp.
Um ponto considerado pelas duas escolas faz referência direta à indisciplina
escolar. Onde os próprios alunos assumem as conversas paralelas, utilização de
celulares em sala de aula e a indisciplina, que “atrapalham e muito nossa aprendizagem”
(Estudantes das escolas A e B, em entrevista concedida à autora em junho e julho de
2017).
Um fator recorrente também relevado por todos concerne à infraestrutura,
recursos didáticos pedagógicos, merenda, ausência de aulas de campo e rigidez da
direção da escola que, para os alunos, influenciam negativamente nos seus processos de
ensino-aprendizagem. Isso é observado a partir da análise de suas falas:

Salas sem ventilação, cadeiras desconfortáveis, pouca merenda;
equipamentos tecnológicos quebrados (computadores, projetores,
impressoras), nunca nos levaram para uma feira de ciência; o diretor
não libera aulas de campo; há um desrespeito do Diretor para os
alunos (Estudantes da escola A, em entrevista concedida à autora em
junho de 2017).
As salas de aula com pouca ventilação; salas quentes; salas com
goteiras; ventiladores queimados; o ginásio de esporte que foi
construído e está com a obra inacabada há mais de quatro anos; os
matos; existem projetores, mas não temos aula com eles porque estão
quebrados; não temos aula com tecnologia da informação e
comunicação para fazer pesquisas (Estudantes da escola B, em
entrevista concedida à autora em julho de 2017).

Por fim, ambos os grupos opinaram sobre alguns imperativos comuns entre as
escolas pesquisadas, tais como: pouco diálogo entre direção da escola e alunos; a média
alta de alunos em sala de aula (25 a 30); já ouviram falar no Ideb e na Prova Brasil;
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desconheciam os resultados do Ideb de suas escolas, e atribuem o uso do celular como
principal influenciador dos resultados negativos da aprendizagem em sala de aula.
O que ficou claro, bem como nos demais grupos, foi o peso de outros fatores ou
variáveis na conformação da aprendizagem. E, inclusive, provavelmente na própria
nota, no caso o centro da concepção conservadora pedagógica e do próprio Ideb.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Suscitada a partir de uma avaliação dos três últimos resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, no período 2011-2015, esta tese buscou
responder ao seguinte problema: o que explica os resultados do Ideb no estado do
Rio Grande do Norte, nos municípios de maior e menor Ideb? A hipótese geral ou
um norte para guiar a pesquisa foi que o Ideb não contempla todos os elementos
centrais da aprendizagem que resultam numa efetiva melhoria da qualidade da
educação. Hipótese essa que foi verificada, no geral e em pontos importantes, a partir
da análise da pesquisa de campo, quando encontramos uma série de pontos e elementos
centrais limitantes da aprendizagem, que não são considerados ao aferir-se qualidade da
educação pelas políticas de avaliação no Estado brasileiro, em específico, o Saeb e o
Ideb.
O objetivo central da pesquisa foi compreender os resultados do Ideb, nos anos
finais do ensino fundamental, no estado do RN, no período de 2011 a 2015, delineados
pelos objetivos específicos, buscando identificar: a) perfil das crianças e como elas
inserem-se no processo de ensino-aprendizagem; b) compreender como a organização e
a estrutura das redes de ensino têm influenciado nos resultados; c) identificar quais os
componentes de avaliação trazidos pelo Ideb; d) traçar informações sobre os pais e a
relação com os filhos e a escola e vice-versa; e) apreender como o tipo de gestão e o
perfil dos professores têm influenciado no processo de aprendizagem dos alunos.
Metodologicamente, utilizamos nesta pesquisa elementos de uma avaliação de
processo, em que pese não se ter seguido à risca toda a aplicação desse tipo de
avaliação. Mesmo assim, vários elementos foram utilizados: os conteúdos atinentes ao
conceito de qualidade em educação e a concepção de medição com o indicador Ideb e o
rebatimento na implementação; fatores que dificultam e facilitam a apreensão da
aprendizagem, especialmente ao se levar em conta outras variáveis e indicadores além
do Ideb; informações dos diferentes agentes da educação relacionados à escola, suas
visões e como isso guarda relações com a implementação do programa educacional; as
múltiplas faces do processo, ao se contemplar diferentes grupos ligados à escola.
A pesquisa de campo foi desenvolvida diretamente com os sujeitos integrantes
da comunidade escolar, quais sejam: alunos, pais, professores e gestores escolares,
assim como a subcoordenação estadual de avaliação, buscando-se através dos
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indicadores relacionados a cada eixo de avaliação responder ao problema desta
pesquisa. Para tanto, considerou-se a partir de quatro eixos avaliativos os seguintes
indicadores: I) nível socioeconômico dos alunos; II) infraestrutura da escola; III) eixos
de avaliação; IV) gestão administrativa e pedagógica.
No primeiro indicador do eixo de avaliação do objetivo A, observamos que o
público recepcionado por ambas as escolas é bem eclético, os alunos advêm de várias
localidades, inclusive da zona rural de ensino. Em termos do perfil socioeconômico dos
estudantes, também notamos que a maioria é considerada de classe pobre e, por compor
esse perfil social, faz parte do Programa Bolsa Família do governo federal. Ainda no
que diz respeito a esse indicador, observamos a existência no trato de algumas
diferenças entre os estudantes das escolas. Acerca das relações estabelecidas entre as
escolas com outros setores, instituições e grupos sociais, as escolas destacaram a
importância desse vínculo, principalmente com setores públicos, como o da assistência
social, e o IFRN em uma das escolas.
Vinculando as entrevistas com as análises de Ravitch (2011), observamos
algumas variáveis que nem todas podem ser mensuradas quantitativamente, a exemplo,
as experiências familiares dos alunos enquanto membros de famílias mais pobres. E, ao
se considerar os fatores intraescolares, várias evidências sinalizam que escolas em
regiões muito pobres chegam a alcançar desempenhos superiores em virtude da
liderança exercida pelo gestor escolar, integração da equipe, dedicação de professores,
um projeto pedagógico com metas claras do cumprimento do currículo, e, sobretudo, a
participação dos pais no processo educativo, sendo estes últimos de pouco peso na
aprendizagem dos alunos.
Fatores como classes bem arejadas, bem iluminadas, material didático de
qualidade, prédios limpos e uma infraestrutura básica foram consensuais nas entrevistas.
A condição de uma boa escola vai para além de uma infraestrutura básica, resulta,
sobretudo, em outros aspectos também de igual relevância, tais como: a organização da
rotina pedagógica focada na aprendizagem, num bom desempenho dos alunos e na
integração de um trabalho de uma equipe comprometida com a melhoria dos resultados,
dentre outros.
No segundo indicador do eixo de avaliação do objetivo B, vimos aspectos
referentes à infraestrutura das escolas e, de acordo com os entrevistados de ambas as
escolas, a infraestrutura foi qualificada como boa. Todavia, considerando num plano
geral, ficou clara a necessidade de ampliação dos espaços para além das salas de aula,
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principalmente, para laboratórios de ciências, informática e espaços poliesportivos com
quadras de esporte, contemplando adequadas condições de funcionamento. Ainda sob a
égide desse indicador, constatamos a insuficiência dos recursos materiais e financeiros
como fator negativo para a qualidade educacional.
Observamos, também, problemas de infraestrutura que contemplam a falta de
adequadas condições de funcionamento das escolas, oferta de recursos didáticopedagógicos e tecnológicos em compatibilidade com as necessidades da atual
conjuntura social. O que por sua vez, tornam-se elementos imprescindíveis para a
garantia de uma educação de qualidade.
Um aspecto consensual entre os alunos e professores refere-se à infraestrutura
das escolas, dando notoriedade aos prédios, equipamentos, laboratórios e infraestrutura
física em geral como efeito positivo dos recursos escolares alinhados à eficácia dos
sistemas de ensino. Para uma escola eficaz, é imprescindível a organização das
instalações e recursos didáticos, como salas de aulas limpas e sem ruídos, boa
iluminação, temperatura adequada, manutenção dos equipamentos, recursos didáticos e
tecnológicos acessíveis a todos e em boas condições de uso.
Um dos fatores também consensual nas entrevistas com os grupos focais de
alunos foi a merenda escolar, sendo um dos fatores que interferem diretamente na
qualidade da educação, haja vista ser influenciadora na capacidade cognitiva do
aprendizado do aluno, por meio do seu estado nutricional. Além de que, afirmamos,
funciona também como elemento motivador para a ida à escola.
No terceiro indicador referente aos eixos de avaliação do objetivo C, concluímos
que o currículo nacional é tomado pelas unidades escolares como norte para elaboração
dos seus próprios currículos, assim como um descompasso entre o que é estabelecido no
nível nacional pelo currículo com os testes, em específico, a Prova Brasil. Também
relacionado à influência do Ideb na construção dos currículos escolares, observamos que
apesar dessa construção os conteúdos são apenas elencados e prontos para serem
trabalhados com os alunos, sem a participação dos pais no processo de discussão. Isto é,
um currículo real que seja examinado com mais cuidado e compreenda as relações com
os resultados do Ideb nos diferentes contextos a partir das experiências escolares
geradas em torno do conhecimento e das relações sociais.
Em relação ao corpo docente das escolas, consideramos como fator positivo um
quadro permanente de professores. A regularidade do corpo docente foi considerada
algo em comum nas entrevistas, e é um ponto intrinsicamente relacionado ao padrão de
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qualidade das escolas públicas do ensino brasileiro. Isso porque, para sentirem-se
valorizados, uma credibilidade necessita ser conferida ao seu trabalho docente,
integrando a sua participação nos processos de elaboração e mecanismos que abordem
os currículos e relacionando-os à experiência daqueles que os vivenciam e os farão
aplicáveis à sua prática.
No quarto e último indicador do eixo de avaliação dos objetivos D e E,
referentes à gestão administrativa e pedagógica, concluímos que os gestores são
licenciados em disciplinas de áreas específicas, eleitos pelo mecanismo da gestão
democrática nas escolas, e possuem cursos de gerência escolar realizados após suas
nomeações, ofertados pela Secretaria de Estado de Educação.
No que concerne à gestão pedagógica, de acordo com a análise das entrevistas,
contemplam planejamentos anuais e bimestrais com os professores, tomando como
norte também os resultados das avaliações externas e do Ideb, estando relacionado com
o objetivo central de uma boa gestão pedagógica. Uma boa relação com o sindicato dos
professores, com diálogos que mantenham atrativos para categoria, principalmente
remuneratórios, também foi verificada nas entrevistas como de extrema relevância para
o desempenho dos estudantes.
As gestões administrativas, pedagógicas e o trabalho docente foram enfatizados
como bons, sendo considerados pontos em comum, nas entrevistas, ao considerar clima
organizacional e liderança do gestor na condução institucional como um conjunto de
fatores influenciadores para a qualidade dos processos educativos.
Acerca da relação de confiança entre professores, direção e alunos, as respostas
foram unânimes ao considerarem que existem, o que ficou claro em todas as entrevistas.
Outros elementos também são condicionantes nessa relação, como o estímulo às
iniciativas; a colaboração entre as equipes (técnica e pedagógica); o comprometimento
dos professores; a consideração da opinião dos pais e outros que integram a comunidade
escolar; a relação de confiança e não de coerção entre os que fazem a escola (estudantes,
professores, diretores e administradores).
A prática docente e a criatividade do professor foram questionadas pelos alunos
e necessitam ser adaptadas ao considerar-se o perfil de cada turma a ser trabalhada. Esse
ponto de vista é exemplificado por uma educação de qualidade proporcionada ao
estudante para além dos referentes presentes em seu mundo cotidiano, assumindo-o e
ampliando-o, transformando-se em um sujeito ativo na mudança de seu contexto.
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Entretanto, no geral, podemos afirmar que ocorrem algumas diferenças. O que se
observa, na verdade, é que a integração entre os pais e a escola varia quando
comparamos a escola A (maior aproximação) e a escola B (menor relação). E isso,
como se sabe, constitui um ponto importante na relação entre a escola e a própria
comunidade escolar e local e tem possibilitado, no caso de São José de Campestre, que
tem menor resultado no Ideb, uma redução no compromisso mútuo sob o qual o
acompanhamento e a exigibilidade da qualidade da educação estão alicerçados. O
comprometimento da família com o processo educativo e com a própria escola deve
convergir para um caminho no qual a escola seja tomada como um espaço comunitário,
no qual todos se sintam pertencentes.
Em referência ao ambiente escolar, não verificamos nenhuma motivação
consensual entre os alunos. A esse ponto, destacamos que a qualidade social do
ambiente escolar associada à qualidade da educação não pode ser ignorada. Aspectos
vinculados ao ambiente escolar, condições estruturais e sanitárias, assim como as
relações sociais entre alunos, professores e funcionários são imprescindíveis a esse
processo.
Temas relacionados ao bem-estar social no dia a dia dos alunos também devem
ser considerados, assim como elementos como violência, segurança, ausência de
limpeza das escolas, consumo e tráfico de drogas nas proximidades, que também foram
relevados por alguns dos entrevistados (pais e alunos) e que contribuem
desfavoravelmente para um clima de boa aprendizagem.
A indisciplina escolar foi um dos fatores mais sobrelevados por todos os
entrevistados, inclusive pelos próprios estudantes. Esse fato tem gerado muitas
consequências para a escola e ambiente como um todo, muito embora os empenhos de
várias disciplinas científicas ligadas à educação como a psicologia e a sociologia
tenham buscado em várias tentativas de explicação e de intervenção sanar esse
problema, que se relaciona diretamente com dificuldades de aprendizagem e inoportuna
a condição para a construção de um ambiente favorável e propenso para a aprendizagem
pelo desdobramento de relações positivas.
Pautadas numa lógica em que as medidas são expostas à sociedade e os índices
atribuídos ao desempenho escolar, as principais políticas de avaliação do Estado
brasileiro conferem graus e níveis de desempenhos e são comparados a rankings
nacionais ou internacionais. Inserem-se nesse contexto os processos avaliativos da
Prova Brasil e do Ideb, sob os quais são atribuídas aos gestores escolares metas a serem
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cumpridas, a partir dos resultados para cada unidade de ensino e sistemas escolares,
como forma de prestação de contas (accontabillity) à sociedade.
Esses moldes avaliativos circunscrevem-se à ideologia meritocrática neoliberal
da medição do mérito e à ocultação da desigualdade social, sob a perspectiva de
indicadores, como o Ideb. Esse processo está equivocado ao desresponsabilizar o Estado
e suas políticas e responsabilizar apenas a escola. Desse modo, a necessidade dos testes
(Saeb e Enem) padronizados remete-os a instrumentos precarizados ao se buscar avaliar
a melhoria da qualidade da educação por meio de uma concepção restrita da avaliação.
Dessa forma, os processos de avaliação devem inserir-se em uma perspectiva
mais ampla, que possibilite construção de novos marcos avaliativos, considerando os
diferentes atores e espaços, e envolvendo, sobretudo, o desenvolvimento institucional e
profissional.
Não obstante, algumas diferenças ou mesmo ênfases dos entrevistados e
participantes dos grupos focais corroboraram em vários pontos e elementos centrais da
aprendizagem, tais como: nível socioeconômico dos alunos; relevância da infraestrutura
da escola; ausência de laboratórios e recursos didáticos pedagógicos; manutenção dos
equipamentos; pouca presença dos pais na vida escolar dos filhos; motivação reduzida
dos alunos; indisciplina escolar; insegurança nas escolas; escassez de recursos; merenda
escolar; pouca relevância dispensada ao currículo escolar; gestão administrativa e
pedagógica das escolas.
O grande desafio ao se estabelecer um índice que sirva como parâmetro nacional
são, igualmente, as especificidades regionais quando se trata, principalmente, de
estabelecer-se um padrão de qualidade para a educação brasileira por meio de indicador
de qualidade. Um padrão e um indicador, ressaltemos, que ultrapassem a simples visão
quantitativista e envolvam uma concepção mais crítica da educação e da sua qualidade.
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APÊNDICE A – Matriz de referência de Língua Portuguesa (9º ANO)
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
I. PROCEDIMENTOS DA LEITURA
D1 Localizar informação explícita.
D2 Inferir informação em texto verbal.
D3 Inferir o sentido de palavra ou expressão.
Interpretar textos não verbais e textos que articulam
D4
elementos verbais e não verbais.
D5 Identificar o tema ou assunto de um texto.
D6 Distinguir fato de opinião relativa ao fato.
Diferenciar a informação principal das secundárias em um
D7
texto.
II. IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO
ENUNCIADOR NA COMPREENSÃO DO TEXTO
D 9 Reconhecer gênero discursivo.
D10 Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros.
Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o
D11
conflito gerador.
III. RELAÇÃO ENTRE TEXTOS
Identificar semelhanças e/ou diferenças de ideias e opiniões
D12
na comparação entre textos.
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na
D13
comparação de textos de um mesmo tema.
IV. COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO
TEXTO
D14

Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando
os recursos coesivos que contribuem para sua continuidade.

Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas
marcadas por conjunções, advérbios etc.
V. RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS
DE SENTIDO
Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de
D19
palavras, frases ou expressões.
Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
D20
e de outras notações.
Reconhecer o efeito decorrente do emprego de recursos
D21
estilísticos e morfossintáticos.
D22 Reconhecer efeitos de humor e de ironia.
VI. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas
D23
que evidenciam locutor e/ou interlocutor
D15

Fonte: http://www.spaece.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/07/CE-SPAECE-2016-MATRIZ-LP9EF.pdf. Acesso em: 5 jan. 2017. Quadro elaborado pela autora (2017).
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APÊNDICE B – Matriz de referência de Matemática (9º ANO)
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
TEMA I. INTERAGINDO COM NÚMEROS E FUNÇÕES
D07

Resolver situação-problema utilizando mínimo múltiplo
comum ou máximo divisor comum com números naturais.

Ordenar ou identificar a localização de números inteiros na
D08 reta numérica.
Resolver problema com números inteiros envolvendo suas
D10 operações.
Ordenar ou identificar a localização de números racionais na
D11 reta numérica.
Resolver problema com números racionais envolvendo suas
D12 operações.
Reconhecer diferentes representações de um mesmo número
D13 racional, em situação-problema.
Resolver problema utilizando a adição ou subtração com
números racionais representados na
D15 forma fracionária (mesmo denominador ou denominadores
diferentes) ou na forma decimal.
D17 Resolver situação-problema utilizando porcentagem.
Resolver situação-problema envolvendo a variação
D18 proporcional entre grandezas direta ou inversamente
proporcionais.
D19 Resolver problema envolvendo juros simples.
Efetuar cálculos com números irracionais, utilizando suas
D21 propriedades.
D24 Fatorar e simplificar expressões algébricas.
D25 Resolver situação-problema que envolva equações de 1º grau.
D26 Resolver situação-problema envolvendo equação do 2º grau.
Resolver situação-problema envolvendo sistema de equações
do 1º grau.
TEMA II. CONVIVENDO COM A GEOMETRIA
Identificar e classificar figuras planas: quadrado, retângulo,
triângulo e círculo, destacando
D48
algumas de suas características (número de lados e tipo de
ângulos)
D27

D49 Resolver problema envolvendo semelhança de figuras planas.
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Resolver situação-problema aplicando o Teorema de
D50 Pitágoras ou as demais relações métricas no triângulo
retângulo.
D51

D52

D65
D67
D69
D75
D77

Resolver problema usando as propriedades dos polígonos
(soma dos ângulos internos,
número de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos
regulares).
Identificar planificações de alguns poliedros e/ ou corpos
redondos.
TEMA III. VIVENCIANDO AS MEDIDAS
Calcular o perímetro de figuras planas, numa situaçãoproblema.
Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras
planas.
Resolver problema envolvendo noções de volume.
TEMA IV. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
Resolver problema envolvendo informações apresentadas em
tabelas ou gráficos.
Resolver problema usando a média aritmética.

Fonte: http://www.spaece.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/07/CE-SPAECE-2016-MATRIZ-MT9EF.pdf. Acesso em: 5 jan. 2017. Quadro elaborado pela autora (2017).
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APÊNDICE C – Subcoordenação de Avaliação Educacional

ROTEIRO DE ENTREVISTA
APÊNDICE B

Avaliar a eficácia dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), nos anos finais do ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a
2015.
Data: _____/_____/_____
Cidade: ________________________________________________________
Local da Entrevista: _______________________________________________
Idade:__________________________________________________________
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Há quantos anos você atua como subcoordenador de avaliação?____________
Formação acadêmica: _____________________________________________

QUESTÕES NORTEADORAS

OBJETIVO A:
Indicador 1 – NÍVEL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS

1. Existe um perfil socioeconômico das famílias dos (as) estudantes matriculados na rede
pública estadual de ensino?
2. Em sua opinião, o perfil socioeconômico dos estudantes da rede pública de ensino está
relacionado aos resultados do Ideb? Se sim, comente.
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OBJETIVO B:
Indicador 2 – INFRAESTRUTURA DA ESCOLA

1. Como você considera uma escola boa para os estudantes? E as condições físicas e
ambientais das escolas da rede pública de ensino?
2. Quantos alunos são atendidos em média nas salas de aula dos anos finais do ensino
fundamental da rede pública estadual de ensino?
3. As escolas da rede pública de ensino contemplam recursos materiais e financeiros
suficientes? Explique detalhadamente cada um.
4. Como são as condições de trabalho docente?
5. Você faria alguma distinção entre as escolas públicas e as escolas privadas do estado do
RN?
6. Na rede estadual de ensino do RN, onde estão localizadas as escolas de maiores e
menores resultados do Ideb?

OBJETIVO C:

Indicador 3 – EIXOS DE AVALIAÇÃO

1. Na sua opinião, o currículo nacional unificado facilita ou dificulta os resultados do
Ideb?
2. Existe alguma vinculação oficial que o MEC estabelece entre o currículo nacional e os
testes, em específico a Prova Brasil que compõe os resultados do Ideb?
3. Os resultados do Ideb influenciaram alguma mudança no currículo das escolas? Se sim,
explique como.
4. O MEC chega a premiar ou castigar as escolas, com altos ou baixos resultados? Dê
exemplos.
5. Há um monitoramento do desempenho dos alunos pela rede estadual de ensino? Se sim,
cite-o (s).
6. Antes do Ideb, existia algum tipo de avaliação de desempenho dos estudantes da rede
pública de ensino do RN?
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OBJETIVOS D e E:

Indicador 4 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

1. Você considera o corpo docente das escolas da rede pública de ensino do RN
comprometido com o processo de ensino-aprendizagem?
2. Existe alguma determinação/acompanhamento por parte da Secretaria Estadual de
Educação nas regiões que são aplicadas a Prova Brasil? Se sim, como isso acontece?
3. Como a Secretaria Estadual de Educação, por meio da Subcoordenadoria de Avaliação
Educacional, justifica os resultados do Ideb no estado do RN?
4. Com base nos resultados obtidos, existe alguma ação proposta de intervenção nas
unidades de ensino? Há um monitoramento contínuo desses resultados?
5. Os diretores e professores das escolas têm formações acadêmicas nas áreas específicas
de trabalho nas escolas?
6. A Secretaria Estadual de Educação oferece algum tipo de formação continuada? Se sim,
quais são?
7. Como você considera a gestão das escolas? Elas podem influenciar nos resultados de
forma positiva/negativa nos resultados do Ideb?
8.

Existem critérios para nomeação dos diretores das escolas? Se sim, explique.

9.

Existe uma relação das escolas com a família dos estudantes?

10. Em relação ao envolvimento dos pais com as escolas, existe ou um há um
distanciamento?
11. O corpo docente é regular/quadro efetivo e está há muito tempo nas escolas ou é
alternado constantemente?
12. As escolas da rede pública de ensino dispõem de um suporte pedagógico/supervisor
educacional? Se sim, os resultados do Ideb são trabalhados nas orientações
pedagógicas?
13. Existe uma relação da secretaria de estado com o sindicato dos professores? Se sim,
explique.
14. Como são os índices de evasão/abandono e reprovação na rede estadual de ensino?
Existe uma preocupação acerca desses percentuais em termos de influenciar de forma
positiva ou negativa os resultados do Ideb no RN? Se sim, explique.
15. Em relação à remuneração dos professores, detalhe se existe um Plano de Carreira,
incentivo salarial, dentre outros, relacionado aos resultados do Ideb? Explique.
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16. Existe algum tipo de aparelhamento/aperfeiçoamento dos sistemas de controle das
informações dos dados obtidos com os resultados do Ideb por parte da gestão pública?
Se sim, acontecem?
17. Quais os aspectos positivos e negativos que você considera para os resultados do Ideb?
Explique (os).
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APÊNDICE D – Gestão Escolar

ROTEIRO DE ENTREVISTA
APÊNDICE B

Avaliar a eficácia dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), nos anos finais do ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a
2015.
Data: _____/_____/_____
Cidade: ________________________________________________________
Local da Entrevista: _______________________________________________
Idade:__________________________________________________________
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Há quantos anos atua como gestor (a) escolar?________________________
Formação acadêmica: _____________________________________________

QUESTÕES NORTEADORAS

OBJETIVO A:
Indicador 1 – NÍVEL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS

1. Os estudantes matriculados são oriundos de bairros específicos ou de várias
localidades?
2. Qual o perfil socioeconômico das famílias dos estudantes matriculados nesta escola?
3. Em sua opinião, o perfil socioeconômico dos estudantes da rede pública de ensino está
relacionado aos resultados do Ideb? Se sim, explique.
4. A maioria dos estudantes é de família de classe pobre, média ou rica?
5. Existe algum tipo de diferença de perfil entre os estudantes da escola? Se sim, como são
tratadas essas diferenças?
6. Além da família, a escola se relaciona com outros setores, instituições e grupos sociais?
Se sim, detalhe.
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OBJETIVO B:
Indicador 2 – INFRAESTRUTURA DA ESCOLA

1. Como você considera uma escola boa para os estudantes? A escola que você trabalha se
integra a esse perfil?
2. Como são as condições físicas e ambientais da escola que você trabalha como gestor
(a)?
3. Quantos estudantes são atendidos em média nas salas de aula nos últimos anos do
ensino fundamental?
4. A escola que você assume a gestão é contemplada com recursos materiais e financeiros
suficientes? Explique detalhadamente cada um.
5. Você faria alguma distinção entre a escola pública e a escola privada do ensino
fundamental?

OBJETIVO C:

Indicador 3 – EIXOS DE AVALIAÇÃO

1. Como você considera o currículo da sua escola? Ele segue as diretrizes do currículo
nacional?
2. Em sua opinião, o currículo nacional facilita ou dificulta os resultados do Ideb?
3. Quais as vinculações oficiais que o MEC estabelece entre o currículo nacional e os
testes, em específico a Prova Brasil que compõe o resultado do Ideb?
4. O que é um bom currículo em sua opinião? Como se constitui o da sua escola?
5. O Ideb influenciou alguma mudança no currículo da escola? Se sim, qual (is)?
6. Há um monitoramento do desempenho dos estudantes em termos das avaliações
internas e externas? Se sim, explique como isso acontece.
7. A Prova Brasil contempla conteúdos relacionados à qual (is) disciplina (s)?
Exemplifique.
8. Antes do Ideb, como era avaliado o desempenho dos estudantes na escola?
9. Nos testes os estudantes saem-se bem em uma disciplina e mal em outra disciplina? Se
sim, explique o (s) motivo (s).
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10. Com a aplicação do Ideb ocorreu alguma mudança na escola? Se sim, qual (is)?
11. Existe algum tipo de recompensa, incentivo e punição no tocante aos resultados do
Ideb?
12. Qual o melhor tipo de avaliação que você considera para sua escola? Por quê?
13. Como você explica os resultados do Ideb na sua escola?

OBJETIVOS D e E:

Indicador 4 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

1. Quais são as suas expectativas acerca dos professores e estudantes da escola? Expliqueas.
2. Você considera o corpo docente da escola comprometido com o processo de ensinoaprendizagem?
3. Você se sente amparado pelas instâncias educacionais superiores de sua região
(Secretaria Estadual de Educação/Direc) na resolução dos problemas de sua escola?
4. Quanto tempo de experiência você tem como gestor (a)? E nesta escola, há quanto
tempo atua?
5. Qual é sua área de formação? Fez/faz cursos específicos na área de gestão?
6. Como a escola se relaciona com a família dos estudantes? Como é o envolvimento dos
pais com a escola?
7. Existe um bom clima e relação de confiança entre direção, professores e alunos? Se sim,
exemplifique.
8. O corpo docente é regular e está há muito tempo na escola ou tem mudado
constantemente? Existe contratação na sua escola?
9. A escola tem atuado em termos do comportamento dos estudantes, como disciplina,
aspectos morais etc.? Se sim, como isso acontece?
10. A escola dispõe de um suporte pedagógico/supervisor educacional? Se sim, os
resultados do Ideb são considerados nas orientações pedagógicas? Se sim, como isso
acontece?
11. Como é a relação da escola com o sindicato de professores? Explique.
12. Quais os aspectos que você considera relevantes para os resultados do Ideb na sua
escola? Explique (os).
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APÊNDICE E – PROFESSORES (AS)
ROTEIRO DE ENTREVISTA
APÊNDICE B

Avaliar a eficácia dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), nos anos finais do ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a
2015.
Data: _____/_____/_____
Cidade: ________________________________________________________
Local da Entrevista: _______________________________________________
Idade:__________________________________________________________
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Há quantos anos atua como professor (a)?_____________________________
Com qual (is) anos e disciplinas (s) trabalha neste ano?___________________
Em média quantos alunos há em cada turma?__________________________
Formação acadêmica: _____________________________________________

QUESTÕES NORTEADORAS

OBJETIVO A:
Indicador 1 – NÍVEL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS

1. Como você traça o perfil socioeconômico dos seus alunos?
2. Qual é a sua expectativa em relação à aprendizagem dos seus alunos?
3. Seus alunos (as) são oriundos de bairros específicos ou de várias localidades?
4. Qual o perfil socioeconômico das famílias dos seus alunos (as)?
5. Em sua opinião, o perfil socioeconômico dos seus alunos (as) está relacionado aos
resultados do Ideb? Se sim, comente.

OBJETIVO B:
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Indicador 2 – INFRAESTRUTURA DA ESCOLA

1. Como você considera uma escola boa para o seu aluno (a)? A que você trabalha atende
ao perfil que você traça?
2. Relate suas condições de trabalho e se estas atrapalham ou contribuem para sua prática
docente.
7. Compare a escola pública com a escola privada no ensino fundamental?
8. Como você considera uma escola boa para os estudantes?
9. Como você considera as condições físicas e ambientais da sua escola?
10. Quantos alunos são atendidos em média, nas salas de aula nos últimos anos do ensino
fundamental?
11. Sua escola contempla recursos materiais e financeiros suficientes? Explique
detalhadamente cada um.
12. Você sabe informar onde estão localizadas as escolas de maior e menor resultado do
Ideb na rede pública de ensino do seu município?

OBJETIVO C:

Indicador 3 – EIXOS DE AVALIAÇÃO

1. Os estudantes saem-se bem em alguma (s) disciplina (s) e mal em outra (s)? Qual o seu
ponto de vista em relação a essa diferença?
2. Como é estabelecido o currículo da disciplina que você leciona?
3. O Ideb influenciou alguma mudança no currículo? Quais?
4. Vocês chegam a trabalhar os simulados do Ideb?
5.

Existe uma base anterior sobre o conteúdo que foi abordado nos testes? Se sim, como
isso acontece?

6. A escola mudou alguma coisa quando passou a aplicar a Prova Brasil e apresentou os
resultados do Ideb?
7. Na sua opinião qual o melhor tipo de avaliação que você considera para seus alunos
(as)? Por quê?
8. Você avalia regularmente seus alunos? Se sim, qual a periodicidade que isso acontece?
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9. Antes do Ideb, como os alunos (as) eram avaliados?
10. Como você compreende o Ideb? Explique.
11. Os resultados do Ideb influenciaram nas suas condições de trabalho: carga horária,
preparação de aulas etc.?
12. Como eram as notas dos estudantes, antes do Ideb?

OBJETIVOS D e E:

Indicador 4 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

1. Existe uma relação de confiança entre os professores, direção, pais e alunos (as)? Se
sim, forneça exemplos.
2. Em relação à direção da escola, como você considera a liderança exercida por esta?
3. Como você considera a liderança exercida por ela na gestão de pessoas e pedagógica?
4. A escola dispõe de um suporte pedagógico/supervisor educacional? Se sim, como os
resultados do Ideb são considerados nas orientações pedagógicas?
5. Você utiliza metodologias pedagógicas variadas em sala de aula? Se sim, quais são?
6. Qual sua formação inicial?
7. Você realizou cursos de formação continuada nos últimos três anos? Se sim, foram na
área que você leciona?
8. Você agrupa os alunos em sala de aula? Se sim, como isso acontece?
9. Você tem alguma relação com os pais dos (as) alunos (as)? Se sim, qual (is)?
10. Você tem problemas relacionados à aprendizagem de seus alunos (as)? Se sim, quais
fatores você considera grandes influenciadores dessas dificuldades?
11. Quais os fatores que você atribui ao sucesso acadêmico de seus melhores alunos (as)?
12. Como você classificaria sua relação com os (as) alunos (as)?
13. Você consegue motivação nas atividades propostas com seus (suas) alunos (as)? Se sim,
como?
14. Quais os aspectos que você considera relevantes para os resultados do Ideb na sua
escola? Explique (os).

288

APÊNDICE F – Roteiro de Grupo Focal – Pais/Responsáveis

Pais/responsáveis participantes

Primeiro nome
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Outras observações:
1. Explicação e sensibilidade para a pesquisa;
2. Breve apresentação dos participantes.

Sexo

Idade

Ano
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QUESTÕES NORTEADORAS:
OBJETIVO A:
Indicador 1 – NÍVEL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS

1. Sua casa se localiza próximo à escola de seu filho?
2. O que o (a) levou a escolher a escola do seu (sua) filho (a)? Por quê?
3. Quantas pessoas moram na sua casa? Qual a renda familiar da sua casa?
4. Sua família além da escola se relaciona com outros setores, instituições e grupos sociais
(associações, cooperativas, ONGs e sindicatos)? Se sim, detalhe.
5. Você recebe algum benefício do governo para manter seus filhos na escola? Se sim,
qual (is)?
6. Qual a sua expectativa em relação à aprendizagem de seu filho (a)?
7. Existe algum tipo de diferença no tratamento do seu filho (a) na escola que ele (a)
estuda? Se sim, explique.

OBJETIVO B:
Indicador 2 – INFRAESTRUTURA DA ESCOLA

1. Como você considera uma boa escola para seu (sua) filho (a)?
2. O que você gosta e o que não gosta da escola do seu (sua) filho (a)?
3. Como você considera a infraestrutura, o mobiliário, os livros didáticos, o material
didático da escola de seu (sua) filho (a)? Por quê?
4. Que comparações você faria sobre a escola pública, na qual o seu filho (a) estuda e a
escola privada do seu município?
5. Como você considera as condições de trabalho do professor (a) do seu filho (a)? Em sua
opinião, essas atrapalham ou contribuem para a aprendizagem dele (a)?
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OBJETIVO C:

Indicador 3 – EIXOS DE AVALIAÇÃO

1. O que você considera importante na Educação Escolar de seu filho?
2. Você participa das atividades da escola do seu filho (a)? Se sim, quais são as que você
participa?
3. Que matérias você considera importante que seu filho aprenda?
4. Você considera que seu filho (a) aprendeu quando? Em sua opinião, o que o seu (sua)
filho (a) está aprendendo mais na escola?
5. Como você sabe se o seu (sua) filho (a) está aprendendo ou não na escola?
6. Você já tinha ouvido falar acerca dos resultados do Ideb na sua escola?
7. Qual o melhor tipo de avaliação que você considera para seu filho (a)? Por quê?
8. Você conhece o currículo da escola do (a) seu (sua) filho (a)? Se sim, o que seria um
bom currículo para você?
9. Você acompanha o desempenho escolar do seu filho (a)? Se sim, qual (is) a (s)
disciplina (s) que ele (a) sai bem ou mal?
10. A escola do seu (sua) filho (a) discute as notas da avaliação do Ideb? Se sim, existe
algum tipo de recompensa, incentivo e punição no tocante a essas notas?

OBJETIVOS D e E:

Indicador 4 –GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

1. Você ajuda nas tarefas escolares do seu (sua) filho (a) em casa? Se sim, como faz e com
qual rotina?
2. Como é a participação da família na vida escolar de seu (sua) Filho (a)?
3. Qual o seu nível de escolaridade?
4. Qual (is) são a(s) sua (s) expectativa (s) a respeito dos professores da escola do seu
(sua) filho (a)?
5. Você considera o corpo docente da escola do seu (sua) filho (a) comprometido com o
processo de ensino-aprendizagem?
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6. Como é o relacionamento da escola do seu (sua) filho (a) com a sua família?
7. Você se envolve nas atividades desempenhadas pela escola do seu (sua) filho (a), tais
como Reuniões de pais e Eventos escolares?
8. Existe um bom clima e relação de confiança entre direção, professores e sua família? Se
sim, exemplifique.
9. Como você considera a dedicação do professor (a) no ato de ensinar?
10. O corpo docente (professores) é regular e está há muito tempo na escola do seu (sua)
filho (a), ou tem mudado constantemente?
11. A escola tem atuado em termos do comportamento do seu (sua) filho (a), como
disciplina, aspectos morais etc.? Se sim, explique como.
12. Qual a sua opinião sobre a direção da escola?
13. Seu (sua) filho (a) tem problemas relacionados à aprendizagem na escola que estuda?
Se sim, quais fatores você considera como grandes influenciadores dessa (s) dificuldade
(s)?
14. Quais os fatores que você atribui ao sucesso escolar do seu (sua) filho (a)?
15. Como você classificaria sua relação com o (s) professor (es) do seu (sua) filho (a)?
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APÊNDICE G – Roteiro de Grupo Focal – Alunos (as)

Alunos participantes

Primeiro nome
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Outras observações:
3. Explicação e sensibilidade para a pesquisa;
4. Breve apresentação dos participantes.

Sexo

Idade

Ano
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QUESTÕES NORTEADORAS:
1. Você mora com quem?
2. Até que nível seus pais/responsáveis estudaram?
3. Na sua casa seus pais trabalham? Se sim, em que?
4. Qual é o tempo em que seus pais permanecem em casa nos dias de trabalho?
5. Dedicam algum tempo para saber da sua vida escolar (como você está na escola)?
6. O que é uma boa escola para você?
7. Como você se sente ao ir para a escola?
8. Na sua casa há livros e revistas disponíveis? Se sim, você sempre os utiliza?
9. Seus pais/responsável (is) têm/não interesse na sua educação? Se sim, como você
percebe?
10. Está satisfeito (a) com a escola? Se sim ou não, por quê?
11. O que gosta mais de estudar e o que não gosta na escola? Por quê?
12. Qual das matérias ensinadas na escola que mais te agrada? Por quê?
13. O que você aprende na escola que você considera mais importante para sua vida?
14. Gostaria que tivesse outros assuntos e coisas para aprender também na escola? Se sim,
quais?
15. Seus pais/responsáveis participam de atividades em sua escola, como reuniões,
palestras, festas?
16. Alguém lhe ajuda nos estudos e tarefas de casa?
17. Qual a sua disposição e motivação em relação aos trabalhos realizados em classe?
18. Você acha que as aulas dos seus professores de Português e Matemática deste ano
atendem as suas necessidades?
19. As atividades desenvolvidas pelos seus professores de Português e Matemática são
desafiadoras? Se sim, tem como explicá-las?
20. Os professores de Português e Matemática deste ano realizam atividades que promovem
sua participação em sala?
21. Como você se sente com relação aos seus professores de Português e Matemática deste
ano?
22. Em sua sala de aula há colegas que atrapalham a aprendizagem dos demais, com
excesso de brincadeiras e conversas?
23. Quais os pontos positivos da sua escola para você?
24. Quais os pontos negativos da sua escola para você?
25. O que você acha dos (as) seus (uas) professores (as)?
26. O que você acha do (a) diretor (a) da sua escola?
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Entrevista com
Subcoordenador de Avaliação Educacional
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –
SUBCOORDENADOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

Prezado (a) participante, você está sendo convidado (a) a participar, como
voluntário (a), de uma pesquisa. O propósito da pesquisa é avaliar a eficácia dos
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, nos anos finais do
ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a 2015. Para tanto, pretendese entrevistar a equipe gestora de duas escolas em dois municípios do estado do RN que
obtiveram maior e menor Idebs de 2011 a 2015. A sua identidade será mantida em
sigilo. O protocolo de entrevista ficará disponível antes da sua realização. As entrevistas
serão gravadas em áudio por meio de um gravador digital e, posteriormente, transcritas
pela pesquisadora responsável. Todo o material com o conteúdo das entrevistas ficará
sob a responsabilidade da pesquisadora. Os dados coletados serão utilizados para fins de
estudos científicos, publicações de artigos, seminários e outros eventos acadêmicos. Ao
assinar o presente termo de consentimento, o (a) participante cede e transfere nesse ato,
gratuitamente, em caráter universal e definitivo, à pesquisadora Maria das Vitórias
Ferreira da Rocha, a totalidade dos seus direitos patrimoniais de autor sobre o
depoimento oral prestado neste dia. A qualquer momento o (a) entrevistado (a) poderá
desistir de participar e retirar seu consentimento. A recusa do (a) entrevistado (a) não
lhe acarretará qualquer prejuízo, nem por parte da pesquisadora, tampouco por parte da
instituição a qual este (a) pertence. Coloco-me à disposição para maiores
esclarecimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do projeto: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB): um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte
(2011-2015).
Pesquisadora responsável: Maria das Vitórias Ferreira da Rocha
Telefone: (84) 99981-9470
E-mail: vitoria_ellegancecenter@hotmail.com
Professor orientador da pesquisa: Dr. Lincoln Moraes de Souza
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Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa ao qual se vincula a pesquisadora: Pós-graduação em Ciências Sociais
E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br

INFORMAÇÕES SOBRE O (A) PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO (A)

Eu,

_________________________________________,

aceito

participar

como

voluntário (a) desta pesquisa. Declaro que recebi as informações de forma clara e
detalhada a respeito dos objetivos e da minha participação nesta investigação sem ser
coagido (a) a responder eventuais questões por mim consideradas de menor
importância. Autorizo a pesquisadora Maria das Vitórias Ferreira da Rocha a utilizar
o referido depoimento, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive cedendo seus
direitos a terceiros, no Brasil e/ou no exterior. Também estou informado (a) de que, a
qualquer momento, posso esclarecer dúvidas que tiver em relação à entrevista, assim
como ter liberdade de participar do estudo, sem que isso traga qualquer prejuízo para
mim. Declaro que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

___________________________________________
Assinatura do participante voluntário
CPF ou ID ____________________
Natal/RN, _____ de __________2017
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre E Esclarecido – Entrevista com A
Gestão Escolar
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GESTÃO
ESCOLAR

Prezado (a) participante, você está sendo convidado (a) a participar, como
voluntário (a), de uma pesquisa. O propósito da pesquisa é avaliar a eficácia dos
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, nos anos finais do
ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a 2015. Para tanto, pretendese entrevistar a equipe gestora de duas escolas em dois municípios do estado do RN,
que obtiveram maior e menor Idebs de 2011 a 2015. A sua identidade será mantida em
sigilo. O protocolo de entrevista ficará disponível antes da sua realização. As entrevistas
serão gravadas em áudio por meio de um gravador digital e, posteriormente, transcritas
pela pesquisadora responsável. Todo o material com o conteúdo das entrevistas ficará
sob a responsabilidade da pesquisadora. Os dados coletados serão utilizados para fins de
estudos científicos, publicações de artigos, seminários e outros eventos acadêmicos. Ao
assinar o presente termo de consentimento, o (a) participante cede e transfere nesse ato,
gratuitamente, em caráter universal e definitivo, à pesquisadora Maria das Vitórias
Ferreira da Rocha, a totalidade dos seus direitos patrimoniais de autor sobre o
depoimento oral prestado neste dia. A qualquer momento o (a) entrevistado (a) poderá
desistir de participar e retirar seu consentimento. A recusa do (a) entrevistado (a) não
lhe acarretará qualquer prejuízo, nem por parte da pesquisadora, tampouco por parte da
instituição a qual este (a) pertence. Coloco-me a disposição para maiores
esclarecimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do projeto: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB): um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte
(2011-2015).
Pesquisadora responsável: Maria das Vitórias Ferreira da Rocha
Telefone: (84) 99981-9470
E-mail: vitoria_ellegancecenter@hotmail.com
Professor orientador da pesquisa: Dr. Lincoln Moraes de Souza
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Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa ao qual se vincula a pesquisadora: Pós-graduação em Ciências Sociais
E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br

INFORMAÇÕES SOBRE O (A) PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO (A)

Eu,

_________________________________________,

aceito

participar

como

voluntário (a) desta pesquisa. Declaro que recebi as informações de forma clara e
detalhada a respeito dos objetivos e da minha participação nesta investigação sem ser
coagido (a) a responder eventuais questões por mim consideradas de menor
importância. Autorizo a pesquisadora Maria das Vitórias Ferreira da Rocha a utilizar
o referido depoimento, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive cedendo seus
direitos a terceiros, no Brasil e/ou no exterior. Também estou informado (a) de que, a
qualquer momento, posso esclarecer dúvidas que tiver em relação à entrevista, assim
como ter liberdade de participar do estudo, sem que isso traga qualquer prejuízo para
mim. Declaro que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

___________________________________________
Assinatura do participante voluntário/CPF ou ID
Natal/RN, _____ de __________2017
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APÊNDICE J – Termo de Consentimento Livre E Esclarecido – Entrevista com
Professor (a)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFESSORES
(AS)

Prezado (a) participante, você está sendo convidado (a) a participar, como
voluntário (a), de uma pesquisa. O propósito da pesquisa é avaliar a eficácia dos
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, nos anos finais do
ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a 2015. Para tanto, pretendese entrevistar a equipe gestora de duas escolas em dois municípios do estado do RN,
que obtiveram maior e menor Idebs de 2011 a 2015. A sua identidade será mantida em
sigilo. O protocolo de entrevista ficará disponível antes da sua realização. As entrevistas
serão gravadas em áudio por meio de um gravador digital e, posteriormente, transcritas
pela pesquisadora responsável. Todo o material com o conteúdo das entrevistas ficará
sob a responsabilidade da pesquisadora. Os dados coletados serão utilizados para fins de
estudos científicos, publicações de artigos, seminários e outros eventos acadêmicos. Ao
assinar o presente termo de consentimento, o (a) participante cede e transfere nesse ato,
gratuitamente, em caráter universal e definitivo, à pesquisadora Maria das Vitórias
Ferreira da Rocha, a totalidade dos seus direitos patrimoniais de autor sobre o
depoimento oral prestado neste dia. A qualquer momento o (a) entrevistado (a) poderá
desistir de participar e retirar seu consentimento. A recusa do (a) entrevistado (a) não
lhe acarretará qualquer prejuízo, nem por parte da pesquisadora, tampouco por parte da
instituição a qual este (a) pertence. Coloco-me à disposição para maiores
esclarecimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do projeto: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (Ideb): um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte
(2011-2015).
Pesquisadora responsável: Maria das Vitórias Ferreira da Rocha
Telefone: (84) 99981-9470
E-mail: vitoria_ellegancecenter@hotmail.com
Professor orientador da pesquisa: Dr. Lincoln Moraes de Souza

299

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa ao qual se vincula a pesquisadora: Pós-graduação em Ciências Sociais
E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br

INFORMAÇÕES SOBRE O (A) PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO (A)

Eu,

_________________________________________,

aceito

participar

como

voluntário (a) desta pesquisa. Declaro que recebi as informações de forma clara e
detalhada a respeito dos objetivos e da minha participação nesta investigação sem ser
coagido (a) a responder eventuais questões por mim consideradas de menor
importância. Autorizo a pesquisadora Maria das Vitórias Ferreira da Rocha a utilizar
o referido depoimento, no todo ou em parte, editado ou integral, inclusive cedendo seus
direitos a terceiros, no Brasil e/ou no exterior. Também estou informado (a) de que, a
qualquer momento, posso esclarecer dúvidas que tiver em relação à entrevista, assim
como ter liberdade de participar do estudo, sem que isso traga qualquer prejuízo para
mim. Declaro que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

___________________________________________
Assinatura do participante voluntário
CPF ou ID __________________
Natal/RN, _____ de __________2017
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APÊNDICE K – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo Focal
Pais/Responsáveis
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO FOCAL
Prezado (a) participante, você está sendo convidado (a) a participar, como
voluntário (a), de uma pesquisa. O propósito da pesquisa é avaliar a eficácia dos
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, nos anos finais do
ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a 2015. Para tanto, pretendese entrevistar alunos de duas escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental do RN
que obtiveram maior e menor Idebs de 2011 a 2015. A sua identidade será mantida em
sigilo. O protocolo de entrevista ficará disponível antes da sua realização. As entrevistas
serão gravadas em áudio por meio de um gravador digital e transcritas pela
pesquisadora responsável. Todo o material com o conteúdo das entrevistas ficará sob a
responsabilidade da pesquisadora. Os dados coletados serão utilizados para fins de
estudos científicos, publicações de artigos, seminários e outros eventos acadêmicos. Ao
assinar o presente termo de consentimento, o (a) assinante autoriza, cede e transfere
nesse ato, gratuitamente, em caráter universal e definitivo, à pesquisadora Maria das
Vitórias Ferreira da Rocha, a totalidade dos direitos patrimoniais dos autores sobre o
depoimento oral prestado neste dia. A qualquer momento o (a) entrevistado (a) poderá
desistir de participar e retirar seu consentimento. A recusa do (a) entrevistado (a) não
lhe acarretará qualquer prejuízo, tanto por parte da pesquisadora, quanto por parte da
instituição a que ela pertence. Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do projeto: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB): um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte
(2011-2015).
Pesquisadora responsável: Maria das Vitórias Ferreira da Rocha
Telefone: (84) 99981-9470
E-mail: vitoria_ellegancecenter@hotmail.com
Professor orientador da pesquisa: Dr. Lincoln Moraes de Souza
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa ao qual se vincula a pesquisadora: Pós-graduação em Ciências Sociais
E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br
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___________________________________________
Assinatura do pai/responsável
CPF:___________________
Natal/RN, _____ de __________2017
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APÊNDICE L – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo Focal de
Alunos
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO FOCAL
Prezado (a) participante, você está sendo convidado (a) a participar, como
voluntário (a), de uma pesquisa. O propósito da pesquisa é avaliar a eficácia dos
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, nos anos finais do
ensino fundamental, no Estado do RN, no período de 2011 a 2015. Para tanto, pretendese entrevistar alunos de duas escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental do RN,
que obtiveram maior e menor Idebs de 2011 a 2015. A sua identidade será mantida em
sigilo. O protocolo de entrevista ficará disponível antes da sua realização. As entrevistas
serão gravadas em áudio por meio de um gravador digital e transcritas pela
pesquisadora responsável. Todo o material com o conteúdo das entrevistas ficará sob a
responsabilidade da pesquisadora. Os dados coletados serão utilizados para fins de
estudos científicos, publicações de artigos, seminários e outros eventos acadêmicos. Ao
assinar o presente termo de consentimento, o (a) assinante autoriza, cede e transfere
nesse ato, gratuitamente, em caráter universal e definitivo, à pesquisadora Maria das
Vitórias Ferreira da Rocha, a totalidade dos direitos patrimoniais dos autores sobre o
depoimento oral prestado neste dia. A qualquer momento o (a) entrevistado (a) poderá
desistir de participar e retirar seu consentimento. A recusa do (a) entrevistado (a) não
lhe acarretará qualquer prejuízo, nem por parte da pesquisadora, tampouco por parte da
instituição a qual este (a) pertence. Coloco-me à disposição para maiores
esclarecimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do projeto: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB): um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte
(2011-2015).
Pesquisadora responsável: Maria das Vitórias Ferreira da Rocha
Telefone: (84) 99981-9470
E-mail: vitoria_ellegancecenter@hotmail.com
Professor orientador da pesquisa: Dr. Lincoln Moraes de Souza
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa ao qual se vincula a pesquisadora: Pós-graduação em Ciências Sociais
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E-mail: pgcs@cchla.ufrn.br

INFORMAÇÕES SOBRE O (A) PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO (A)

Eu, _________________________________________, consinto a participação do meu
filho (a), _____________________________________, como voluntário (a) desta
pesquisa. Declaro que recebi as informações de forma clara e detalhada a respeito dos
objetivos e da participação do meu filho (a) nesta investigação sem ser coagido (a) a
responder eventuais questões. Autorizo a pesquisadora Maria das Vitórias Ferreira da
Rocha a utilizar o referido depoimento, no todo ou em parte, editado ou integral,
inclusive cedendo seus direitos a terceiros, no Brasil e/ou no exterior. Também estou
informado (a) de que, a qualquer momento, posso esclarecer dúvidas que tiver em
relação à entrevista, assim como ter liberdade de participar do estudo, sem que isso
traga qualquer prejuízo para mim. Declaro que recebi uma cópia do presente Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

___________________________________________
Assinatura do pai/responsável
CPF:___________________
Natal/RN, _____ de __________2017
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APÊNDICE M – Termo de Autorização de uso de Imagem e Depoimento – Grupo
Focal Alunos

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO –
GRUPO FOCAL ALUNOS
Eu,

__________________________________,

CPF______________,

RG______________, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos
metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da
necessidade do uso da imagem do meu filho (a) e/ou depoimento, especificado nos
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, AUTORIZO, através do
presente termo, a pesquisadora Maria das Vitórias Ferreira da Rocha, do projeto de
pesquisa intitulado “AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB): um estudo nos municípios do Rio Grande do Norte
(2011-2015)”, a realizar as filmagens que se façam necessárias e/ou acolher
depoimentos sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens e/ou depoimentos para fins
científicos e de estudo (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos
pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas
Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, Lei Nº 8.069/1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei Nº
10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo
Decreto Nº 5.296/2004).

Natal/RN, _____ de __________2017

______________________________________
Pesquisador responsável pelo projeto

__________________________________
Sujeito da pesquisa
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ANEXO A – Modelo teste Prova Brasil 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental bloco 1
(matemática)
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ANEXO B – Modelo teste Prova Brasil 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental bloco 2
(matemática)
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ANEXO C – Modelo teste da Prova Brasil 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental
bloco 3 (língua portuguesa)
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ANEXO D – Modelo teste da Prova Brasil 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental
bloco 4 (língua portuguesa)
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Fonte:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/downloads/simulado/2011/prova_model
o_9ano.pdf. Acesso em: 5 jan. 2017.

