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RESUMO
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) constitui-se um importante
indicador da qualidade da educação brasileira. Ela serve de referência oficial para a
destinação e aplicação dos recursos em educação e também de autoavaliação para as
instituições de ensino, que buscam oferecer uma educação de qualidade. Nesse sentido, esta
dissertação busca identificar e analisar as práticas educativas e a organização do cotidiano de
uma escola pública do estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista compreender a sua
relação com a elevação do IDEB da mesma, o qual passou, no período de 2005 a 2013, de 2,6
para 6,8 em 2013. A coleta dos dados envolve a pesquisa de documentos oficiais do MEC e
do INEP, bem como a legislação pertinente, a coleta de dados primários, tais como, atas de
reuniões pedagógicas ou realizadas com a comunidade, diários de classe, relatórios da
secretaria da escola, projetos desenvolvidos, cadernos de planejamento dos professores, a
utilização de questionários e realização de entrevistas com os profissionais da escola e
representantes da comunidade. Os resultados apontam para quatro estratégias que se destacam
na melhoria do IDEB: a atenção dada à aprendizagem do aluno, a participação dos pais no
cotidiano da escola, a relação administrativo-pedagógica e a formação dos profissionais da
instituição.

Palavras-chave: Aprendizagem; IDEB; Formação de profissionais; Participação.

THE ARRANGEMENT OF THE PUBLIC SCHOOL PRESIDENTE KENNEDY
ROUTINE AND ITS REFLEXES ON THE IDEB OF THE INSTITUTION

ABSTRACT
The Basic Education Development Index (IDEB) is an important indicator that is used to
measure the quality of education in Brazil. In short, this indicator is considered as an official
reference to allocate and apply resources related to education. In addition, it can be used as a
self-assessment method for institutions that seek to enhance their education quality. Therefore,
this study aims to identify and analyze educational practices and the arrangement of a public
school routine located in the state of Rio Grande do Norte in order to understand its relation with
the increase in the IDEB between 2005 and 2013, from 2.6 in 2005 to 6.8 in 2013 (on a scale
from 0.0 to 10.0). The data gathering was performed through the analysis of official documents
from MEC and INEP, current and relevant legislation, collection of primary data such as minutes
of pedagogical or community meetings, class diaries, reports of the institution‘s secretary,
developed projects, teacher planning notebooks and application of questionnaires and interviews
to the institution‘s professionals and community representatives. The results pointed to four
strategies that led to greater improvement of IDEB: attention given to students‘ learning, parental
involvement in the daily life of the school, administrative and pedagogical relationship and
training of the institution‘s professionals.
Keywords: Learning. IDEB. Professional training. Involvement.
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INTRODUÇÃO

Contar a minha história e trajetória, dar forma, cor e texto às lembranças das
experiências políticas e acadêmicas ao longo de toda a minha a vida, é um exercício tanto
exaustivo quanto indispensável, na medida em que produz reflexão e significado ao vivido.
Sinto, sobretudo, a necessidade de relembrar o passado e minha trajetória, a fim de
redimensionar o mundo e, consequentemente, reinventar-me nele. É a partir dessa relação,
entre passado e presente, com vistas ao futuro, que inicio esta dissertação com um memorial,
de modo a perceber o caminho trilhado até aqui.
Sou Danyelle Rosana Guedes, nasci em 15 de julho de 1991, em Conceição do
Araguaia no estado do Pará. Aos cinco anos de idade, minha família mudou-se para a cidade
de Caicó-RN, pois meus pais buscavam melhores oportunidades de emprego e residem lá até
hoje. Eu moro em Natal-RN desde o ano de 2010, quando dei início à minha graduação em
Pedagogia no Campus central, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou de uma
família humilde, porém batalhadora, onde a educação é prioridade. Sou a mais velha dos três
filhos, e a primeira a ter uma graduação.
Toda a minha vida escolar se deu no município de Caicó, da educação básica ao
ensino médio. Estudei a vida inteira em escola particular, exceto dois anos que, por
dificuldades financeiras dos meus pais, tive que ir para a escola pública. Mesmo assim, minha
mãe fez questão de me matricular naquela escola que, na época, tinha a fama de melhor escola
estadual da cidade. E acredito que foram esses dois anos na escola pública que me fizeram
amadurecer, da pior forma, mas amadureci. Foi na Escola Estadual Professora Calpúrnia
Caldas de Amorim que tive que aprender a me defender sozinha e ser estrategista. Eu,
diferente da maioria dos meus colegas, só pensava em estudar, era uma aluna exemplar, tirava
as melhores notas e todos os professores me tinham como exemplo. Meus colegas se sentiam
enciumados e acabavam me excluindo, me tratando mal. Por isso, afirmei que também
aprendi a ser estrategista, pois consegui reverter a situação. Como eu já gostava muito de
ensinar, comecei a ajudar meus colegas, tirava suas dúvidas, fazia os trabalhos em grupo, e
comecei a chamá-los para irmos todas as tardes para a biblioteca da escola estudar e fazer os
exercícios.
Lembro-me como se fosse hoje da primeira atividade política, de fato, na qual me
envolvi. Ainda estava na 7ª série, era dia de prova e o professor Reginaldo chegou revoltado
em sala de aula porque não haviam imprimido as nossas provas por falta de papel. Para
Reginaldo esse fato foi o estopim de tantos outros que estavam ocorrendo com a educação
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naquela época em Caicó. Estava um verdadeiro descaso. Escolas sucateadas, falta de
merenda, falta de material, entre outros problemas. E nesse momento de indignação com tal
descaso, Reginaldo nos propôs fazer um ato para chamar a atenção das autoridades públicas e
da sociedade civil. Propôs-nos sairmos em caminhada naquele instante até a 10ª Diretoria
Regional de Educação (DIRED), e não demorou muito para o movimento estar todo
organizado. Começou com a nossa sala e, quando nos demos conta, todos os outros
professores já haviam aderido à causa e a escola toda estava mobilizada para sair pelas ruas de
Caicó. Não me recordo as datas, mas lembro muito bem daquela sensação que sentia em
seguir as palavras de ordem que o professor gritava em cada esquina que passávamos. O
movimento foi vitorioso, repercutiu bastante na mídia local, a escola se fortaleceu e todos
estavam unidos numa causa comum.
Tive uma ótima base de educação, estudei em boas escolas e tive bons
professores. Meus pais me incentivaram muito a estudar, mas não eram presentes, nunca
participaram de nenhuma reunião escolar e não entendiam muito bem do processo de prévestibular que eu estava enfrentando. Meus pais são comerciantes e sempre trabalharam
muito. Eles sempre se preocuparam em manter os filhos em boas escolas, mas não
acompanhavam nosso desenvolvimento escolar, pois não tinham tempo.
Nessa época, tínhamos um quiosque numa praça de Caicó, a clientela era muito
grande, e, eu como a filha mais velha, tinha que trabalhar todos os dias ajudando meus pais.
Nunca reclamei porque precisava trabalhar, eu tinha que ajudar meus pais, pois era com o
dinheiro que ganhávamos no quiosque que sustentávamos a família inteira, porém, eu não
tinha muito tempo de me dedicar aos estudos, principalmente aos assuntos relacionados ao
vestibular.
Durante o ensino médio no CEIS, o professor de História e também diretor da
escola, Sergio André, me chamava de ―a advogada dos pobres e oprimidos‖. Ele dizia que eu
entrava na defesa de todo mundo, sempre que havia algum problema com um colega da minha
turma, eu tentava defendê-lo. Durante as explicações nas aulas de História, eu sempre tomava
um partido, assim como também nos acontecimentos do dia a dia da cidade que todos ficavam
sabendo. O professor então começou a me incentivar a fazer o curso de Direito, ele dizia que
eu tinha o perfil do estudante de Direito, que eu tinha jeito para a coisa.
Em casa, não era diferente, todos os dias durante o almoço, que era a única hora
que a família estava reunida, meu pai reafirmava que eu tinha que fazer o vestibular para o
curso de Direito. O sonho do meu pai é fazer o curso de Direito, e como ele nunca conseguiu
realizá-lo, queria que algum dos seus filhos pudessem ser como ele sempre sonhou. Eu
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também gosto muito do curso de Direito, me identifico bastante com as discussões, acho que
realmente tenho o perfil, mas, no fundo do meu coração, o sonho de ser professora falava
mais alto. Era como se eu só me tornasse uma pessoa completa se pudesse, em algum
momento da minha vida, ser professora, ter minha sala de aula, meus alunos. Eu gostava tanto
dos meus professores que queria ser como eles. Mas meu pai não aceitava que eu quisesse ser
professora, ele achava muito humilhante dizer que sua filha mais velha, aquela na qual ele
investiu tudo, estava fazendo o curso de Pedagogia. Já minha mãe sempre foi muito tranquila,
apoiava qualquer decisão que eu tomasse. No entanto, me rendi à vontade de meu pai e no
meu primeiro vestibular, no ano de 2008, tentei o curso de Direito na UFRN, mas não obtive
sucesso.
No final do ano de 2009, fiz meu segundo vestibular, dessa vez para o curso de
Pedagogia da UFRN, e escolhi o Campus Central da UFRN, pois, apesar de ter Pedagogia no
campus de Caicó, eu não queria continuar naquela cidade. Eu sentia que Caicó era pequena
demais para o tamanho dos meus sonhos e das minhas vontades. Porém, eu tinha muito medo
de não passar no curso, pois eu não estava tão dedicada aos estudos, então não falei para
ninguém que eu tinha escolhido o curso de Pedagogia. As pessoas apostavam muito em mim,
todos diziam que eu tinha um grande potencial, e eu não queria decepcionar ninguém. Como o
curso de Pedagogia tem uma concorrência baixa em relação aos demais, seria muito frustrante
para mim não conseguir passar. Então, eu resolvi não contar para ninguém que eu havia
escolhido esse curso. Guardei esse segredo comigo até o dia do resultado, quando descobri
que passei no processo seletivo.
No dia 22 de fevereiro de 2010, começaram minhas aulas na UFRN, tudo era
novo para mim, eu tinha acabado de sair do interior e estava agora morando na capital do
estado, me sentia perdida, mas, ao mesmo tempo, encantada com tudo que estava conhecendo.
Logo no início das aulas, fiz amizades com todos os meus colegas, passei a me relacionar com
os meus veteranos, eu estava naquela fase de querer fazer parte de tudo, de procurar ficar
sabendo de tudo que estava acontecendo na UFRN. Por isso, ganhei logo o apelido de SIGAA
– Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Meus colegas me chamam de
―Dany Sigaa‖, pois diziam que eu era tão bem informada quanto o nosso sistema eletrônico. E
foi por procurar saber de tudo que estava acontecendo que eu me inscrevia em cursos,
seminários, palestras, estava sempre atenta e participando de tudo. Mas a minha maior sorte
foi, logo no segundo semestre de aulas, ter concorrido a uma vaga para participar de um
projeto de extensão numa base de pesquisa e ter conseguido passar. Confesso que ainda não
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tinha consciência do que era uma base de pesquisa, um projeto de extensão, o que mais me
atraía na época era saber que eu ia ganhar um auxílio financeiro.
Mas não demorou muito para eu me dar conta da responsabilidade que estava
assumindo, eu estava fazendo parte do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas
Educativas em Movimento (GEPEM), tendo como coordenadora a professora Marta
Pernambuco. Eu fui a primeira dos 40 alunos da minha turma a conseguir fazer parte de um
grupo de pesquisa, não que isso me fazia melhor que os outros, mas me tornava mais
experiente e ativa perante o meu curso e a universidade.
Fazer parte do GEPEM foi uma das experiências mais enriquecedoras que tive
durante os cinco anos do curso de Pedagogia. Estar ao lado de professoras como Marta
Pernambuco e Irene Paiva só me trouxe bons resultados. Principalmente Marta, por ser
professora do curso de Pedagogia. Enquanto todos os colegas do curso me olhavam com caras
estranhas quando eu dizia que estava sendo bolsista de Marta, eu via aquilo com um olhar de
profunda admiração, pois, para a maioria, Marta tem a fama de ―durona‖, de professora que
cobra demais do aluno, que tem ensinamentos complexos. Eu também acho que ela tem essas
características de ―professora durona‖, mas, acima de tudo, ela tem uma enorme capacidade
de diálogo e boa vontade de ajudar aos alunos, seja qual for o nível em que eles estejam.
Não somente pelo fato de Marta Pernambuco ser minha orientadora, mas tenho
que reconhecer que, apesar de ela não ter sido minha professora em disciplinas da graduação
foi com ela que obtive meus maiores aprendizados, foi nas horas de conversas individuais ou
com os outros colegas do GEPEM que eu mais aprendi. Marta fazia questão de estar sempre
relacionando a teoria com a prática, por isso, tudo fazia mais sentido quando ela explicava
algum elemento da educação. Lembro muito bem que quando cursei a disciplina de Estágio e
que tinha que dar aulas a uma turma de EJA, eu sempre lembrava das nossas conversas para
elaborar os planos de aula. Foi no GEPEM que obtive minhas experiências na pesquisa e na
extensão, através de vários projetos que participamos, além de seminários e eventos
acadêmicos que organizamos.
No segundo semestre do ano de 2012, fui aprovada na seleção para bolsista da
coordenação do PIBID. Era ainda um projeto que estava, aos poucos, amadurecendo na
UFRN. A maioria das licenciaturas contava com esse projeto, cada curso tinha o professor
coordenador e o PIBID tinha os coordenadores institucionais. Como eu era bolsista da
coordenação, atuava diretamente com André Ferrer e Marta Pernambuco, que eram os
coordenadores institucionais.
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Através desse projeto, tive a oportunidade de conhecer todos os subprojetos dos
cursos de Química, Matemática, Física, Filosofia, Ciências Sociais, História, Geografia,
Letras, Música, Teatro, Biologia, Educação Física e também Pedagogia. Eu participava das
reuniões de planejamento institucional, das reuniões dos subprojetos e acompanhava os
bolsistas do programa, aplicando o plano de trabalho nas escolas da rede pública de Natal.
Tinha como tarefa relatar aos coordenadores institucionais o andamento de cada subprojeto, e,
sempre que possível, também podia auxiliar os alunos e bolsistas das outras licenciaturas.
O PIBID me ofereceu a oportunidade de me inserir, ainda na condição de aluno
(futuro docente), em uma real situação de ensino, o que normalmente só ocorre nos últimos
períodos do curso de Pedagogia, através dos estágios e o que nos tem propiciado a verificação
das principais dificuldades enfrentadas por um professor.A partir disso, o projeto, além de ter
permitido refletir criticamente sobre a prática docente de um professor, também possibilitou o
desenvolvimento de competências possíveis de serem adquiridas apenas no exercício da
profissão.
No ano de 2015 tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que havia
aprendido na Universidade. Formada e recém-aprovada em concurso para Professora da rede
pública do Estado do Rio Grande do Norte fui direcionada a trabalhar na Escola Estadual
Presidente Kennedy (EEPK), situada no Município de Natal. Meu interesse pela escola
começou logo no primeiro dia, quando vi a seguinte faixa na entrada.
Figura 1 – Faixa situada na entrada da escola Kennedy.

Fonte: Foto tirada pela autora.

A partir desse momento, comecei a refletir que iria trabalhar na Escola que tem a
melhor nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), do estado do RN. E
isso me gerava o seguinte questionamento: quais as práticas desenvolvidas na Escola Estadual
Presidente Kennedy que possibilitaram alcançar o maior índice do IDEB no estado? A
pergunta poderia ser extensiva a outras escolas que também tinham aumentado seus índices,
mas o interesse por essa, em particular, deveu-se à relação de proximidade.
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Surgiu, então, em 2015, ano em que ingressei na escola como professora e, logo
após o ingresso, também no Programa de Pós-Graduação em Educação na UFRN, o interesse
de pesquisar e conhecer a organização do trabalho da escola e a sua influência na nota do
IDEB, analisando o que se refere à gestão, às práticas pedagógicas e administrativas adotadas,
para alcançar a maior nota do estado.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) constitui-se em um
indicador da qualidade da educação brasileira, servindo de referência para a aplicação dos
investimentos dos governos nos projetos educacionais e também de autoavaliação para as
instituições de ensino que buscam oferecer uma educação de qualidade.
Diante disso, este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de abordagem
quantitativa e qualitativa, que busca identificar e analisar as práticas desenvolvidas na Escola
Estadual Presidente Kennedy, na modalidade de ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Como
efeito, aponta a melhoria da escola e, consequentemente, o aumento do IDEB, no período de
2005 a 20131, que lhe rendeu o posto de melhor escola estadual de educação básica.
Em 2012, a escola conquistou o 1º lugar na etapa estadual do prêmio Gestão
Escolar e ficou entre as seis finalistas nacional, em um evento realizado pelo Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), em parceria com a Embaixada dos Estados
Unidos; Fundação Roberto Marinho; Instituto Unibanco; Fundação SM, Fundação Itaú
Social; Instituto Gerdau; Fundação Victor Civita; União Nacional de Dirigentes Municipais
de Educação (UNDIME); Ministério da Educação (MEC); Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Centro de Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) e Instituto Natura. O objetivo do prêmio
foi de melhorar o sistema educacional, por meio de um processo formativo, focado no ensino
de qualidade, com a participação da comunidade escolar.
Uma pesquisa desse tipo se justifica pela necessidade de se verificar os fatores
que conduziram ao resultado positivo da escola para, posteriormente, sistematizá-los e
registrar as boas práticas. Compreender por que essa é uma escola que apresenta resultados
muito acima de outras da rede, mesmo tendo, basicamente, condições similares (quantidade
de recursos financeiros e de pessoal) às demais, é um dos desafios deste trabalho.
A escolha metodológica para a execução da pesquisa envolveu tanto a abordagem
quantitativa quanto qualitativa e utilizamos instrumentos de coleta de dados, tais como:
pesquisa bibliográfica, análise documental (atas, relatórios, projetos e caderno de

1

o IDEB passou de 2,6 em 2005 para 6,8 em 2013.
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professores), questionários e entrevistas aos profissionais e comunidade escolar, que, em
nossa concepção, possibilitaram uma apreensão mais completa e contextualizada do objeto de
estudo.
Os resultados da pesquisa estão aqui descritos como estratégias que a escola
planejou e desenvolveu para melhorar o IDEB, ou seja, os caminhos que traçou para atingir
seu objetivo. Como explicam Bordenave e Pereira ([s.d], p. 83): ―Sejam quais forem os
objetivos estabelecidos, o próximo passo será definir o caminho ou estratégia a seguir para
facilitar a passagem dos alunos da situação em que se encontram até alcançarem os objetivos
estipulados‖.
Organizamos o texto em quatro capítulos, seguidos pela conclusão e referências.
No primeiro capítulo, caracterizamos a trajetória das avaliações no Brasil, enfatizando como
ela surgiu e em qual contexto. Em seguida, no segundo capítulo, apresentamos as principais
informações sobre o IDEB, retratando os últimos resultados obtidos pelas escolas estaduais do
município de Natal, relacionando os resultados com a qualidade da educação pública.
Em sequência, passamos, no terceiro capítulo, a caracterizar a Escola, sua
trajetória, suas condições do trabalho e o público a que atende, apontando as suas
potencialidades e os desafios que enfrenta enquanto escola pública. No quarto e último,
analisamos as quatro estratégias centrais implementadas para melhorar a qualidade da oferta
de ensino e o IDEB, quais sejam: 1) atenção à aprendizagem do aluno; 2) participação dos
pais no cotidiano da escola; 3) melhorar a relação administrativo-pedagógica; 4) investir na
formação dos profissionais. Analisamos, também, a opinião dos profissionais engajados no
dia a dia da escola quanto aos resultados alcançados.
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CAPÍTULO 1 – A TRAJETÓRIA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS NO CONTEXTO
DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL

Na década de 1990 ocorreram várias reformas educacionais em muitos países, ao
mesmo tempo em que também ocorriam transformações no âmbito econômico e político,
cujas marcas foram: a flexibilização produtiva, a globalização e financeirização da economia
e a reforma do Estado, sob uma perspectiva neoliberal e gerencial. Segundo Afonso (2000,
P.73), do ponto de vista político, essas mudanças foram marcadas pelas

Ideias económicas do liberalismo e do neoliberalismo, sobretudo o mercado
e a liberdade de escolha dos indivíduos, defendendo a diminuição da
interferência do Estado na vida privada; consequentemente as críticas do
neoliberalismo ao Estado-providência assentam no pressuposto de que os
indivíduos conhecem melhor do que o Estado o que é bom para eles,
acreditando que o mercado é não só uma instituição mais justa e eficiente
para a distribuição dos bens e serviços [...] como também que a desigualdade
entre os indivíduos e grupos é uma característica natural da sociedade.

Com base na premissa de que os governos institucionalizaram a política do Estado
mínimo, uma vez que é um meio de minimizar os compromissos do Estado, cabe dizer que as
reformas educacionais foram influenciadas e idealizadas pelas organizações internacionais,
dentre as quais, o Banco Mundial e Banco Internacional de Desenvolvimento (BIRD). Estes,
ao conceder empréstimos aos Estados Nacionais, também passaram a influenciar a
formulação de suas políticas internas, particularmente no campo da educação. O Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido como BIRD ou Banco
Mundial, vem fomentando no âmbito do seu processo de cooperação técnica e financeira aos
países do terceiro mundo.
Nesse contexto, ―a avaliação passou a servir como instrumento de desregulação
social e foi uma forma de introduzir a lógica de mercado na esfera do Estado e da Educação
pública‖ (AFONSO, 2000, p. 50). Ainda de acordo com esse autor, considera-se a concepção
de Estado-avaliador ao relacioná-lo com a ―radicalização‖ da ―figura do Estado
intervencionista‖, ou seja, aumento de interferência e controle pelo Estado por meio da
avaliação sistêmica.
Ao refletir sobre a mudança no papel do Estado, podemos inferir que, a partir da
década de 1980, é possível notar um interesse crescente em relação à avaliação,
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principalmente por parte dos governos neoconservadores e neoliberais, podendo ser
representado pela expressão ―Estado avaliador‖. Tal concepção está relacionada a uma figura
intervencionista do Estado, ao aumento de interferência e controle, por meio da avaliação
sistêmica. Ainda, segundo este autor, o Estado adota modelos da gestão particular das
empresas para a gestão pública, dando maior ênfase nos resultados (AFONSO, 2000).
Destacamos que o consenso para a reforma da educação foi construído por meio
do interesse dos países modernizarem seus sistemas de ensino, para atenderem às novas
exigências do mercado mundial. Assim, a reforma ―foi apresentada à sociedade como uma
estratégia necessária para racionalizar os investimentos e a gestão pública e não como a
finalidade última do projeto de desenvolvimento neoliberal‖ (KRAWCZYK; VIEIRA, 2009,
p. 8).
Em suma, as características geralmente presentes nas políticas de avaliação em
larga escala e em seus instrumentos, são: ênfase nos produtos ou resultados; atribuição de
mérito a alunos, instituições ou redes de ensino; dados de desempenho escalonados,
resultados em classificação; dados predominantemente quantitativos; destaque à avaliação
externa, não articulada à autoavaliação; e, ampla divulgação dos resultados das avaliações na
mídia (SOUSA, 2007).
Embora a avaliação educacional, a partir dos anos de 1990, tenha passado a ser
utilizada na tentativa de encontrar um caminho para solucionar os problemas educacionais,
tais como a evasão e repetência, almejando que os processos avaliativos levassem à elevação
do desempenho, e, por isso, à necessidade de avaliar, a fim de alcançar uma educação de
qualidade. No entanto, as avaliações de larga escala passam a revelar um modelo de
responsabilização, baseado na lógica mercadológica, na qual há convergência de valores
como qualidade total, eficácia e prestação de contas (AFONSO, 2000).
Coelho (2008) aponta que a avaliação sistêmica no setor educacional já era um
interesse do Estado brasileiro desde 1930. No entanto, a partir da década de 1980, como
resultado de pesquisa e desenvolvimento educacional, houve a elaboração de uma proposta de
um sistema nacional de avaliação. Tal iniciativa culmina na implantação e consolidação da
avaliação externa da escola pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
em meados dos anos 90.
A partir da implementação do SAEB, as instituições públicas escolares(nesse
nível de ensino) se deparam com o desafio da melhoria do desempenho dos alunos, ou seja,
melhorar a qualidade do ensino com o que tem sido divulgado nos documentos de
planejamento da educação.
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A preocupação com a qualidade da educação ganha força e visibilidade na
Conferência Mundial de Educação Para Todos, em maio de 1990,em Jomtien, na Tailândia,
que teve a participação de 150 países, dentre os quais o Brasil. Esta Conferência foi
convocada por quatro agências internacionais (UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco
Mundial), tendo em vista que fomentou a formulação de políticas voltadas para assegurar a
qualidade da educação.
Essa reorientação organizacional da escola, em âmbito internacional, é uma
exigência demandada pela atual fase de globalização do sistema capitalista. De acordo com a
visão dos organismos internacionais disseminadores dessas políticas, a adequação dos
sistemas educacionais ao novo paradigma da produção, pautado pela globalização do
mercado, é uma questão de sobrevivência dos estados nacionais frente à competitividade
econômica internacional. Nesse mesmo sentido, Libâneo (2009, p. 33) aponta que

As atuais políticas educacionais e organizativas devem ser compreendidas no
quadro mais amplo das transformações econômicas, políticas, culturais e
geográficas que caracterizam o mundo contemporâneo. Com efeito, as
reformas educativas executadas em vários países do mundo europeu e
americano, nos últimos 20 anos, coincidem com a recomposição do sistema
capitalista mundial, o qual incentiva um processo de reestruturação global da
economia regido pela doutrina neoliberal.

Para iniciarmos nossas reflexões é necessário esclarecermos o que é e o que
significa cada tipo de avaliação.
A avaliação de sistemas educacionais efetiva-se em larga escala, de forma externa
à escola, e tem como finalidade principal averiguar a equidade e a eficiência dos sistemas nos
processos de ensino e de aprendizagem, e, a partir dos seus resultados, subsidiar os órgãos
formuladores das políticas nas tomadas de decisões voltadas à gestão. Ou seja, o Estado é o
avaliador e os professores, os alunos e as escolas como um todo são os avaliados.
A avaliação institucional é interna e considera, de forma integrada, variados
fatores relacionados à escola. Importante pontuar ainda que a avaliação institucional, também
denominada de autoavaliação, é considerada um elemento central na gestão democrática das
escolas. Nesse tipo de avaliação, toda a comunidade escolar faz parte do processo, como
avaliadores e como avaliados. É um instrumento que tem uma conotação democrática e
participativa de todos os atores envolvidos no processo de ensino, de aprendizagem e de
gestão da instituição.
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A avaliação externa em larga escala tem ocupado um espaço central na política
educacional brasileira em todos os níveis de ensino, nas últimas décadas. Atualmente é
impossível discutir políticas públicas e gestão educacional sem levar em consideração as
avaliações externas à escola. A posição de destaque da avaliação externa, no seio das políticas
educacionais em nosso país, vem sendo utilizada especialmente como mecanismo de
―controle‖ da qualidade, ―[...] o que muitos autores denominaram Estado Avaliador‖
(PERONI, 2009, p. 286). De acordo com Afonso (2005, p. 49), o termo ‗Estado Avaliador‘
significa, em sentido amplo, que

O Estado vem adaptando um ethos competitivo, neodarwinista, passando a
admitir a lógica do mercado, através da importação para o domínio público
de modelos de gestão privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos
sistemas educativos.

A avaliação externa à escola, no Brasil, torna-se componente fundamental das
políticas educacionais, a partir da reforma da década de 1990, quando começaram a surgir
diversas avaliações em larga escala: nacionais, estaduais e municipais. Entre as avaliações
nacionais estão o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES). Acompanhando a tendência das avaliações
nacionais, vários estados e municípios também criaram seus sistemas próprios de avaliação.
No estado do Rio Grande do Norte, criou-se, em 2016, o Sistema Integrado de
Monitoramento e Avaliação Institucional da Secretaria de Educação do RN (SIMAIS).
Segundo a Secretária de Educação do RN, Claudia Santa Rosa, em entrevista ao Jornal
Tribuna do Norte:

O SIMAIS é um conjunto de ações integradas, todas voltadas para a
produção e gestão de indicadores educacionais que deverão subsidiar a
formulação e implementação de políticas públicas para o desenvolvimento
da educação estadual e promover a elevação do padrão de desempenho do
sistema público de ensino. Uma dessas ações é o RN Aprende. Essa ação faz
parte das metas da SEEC, no Acordo de Empréstimo – BIRD 8276-BR, com
Banco Mundial e tem por relevância contribuir para o desenvolvimento
educacional do Estado.O SIMAIS visa reunir e integrar institucionalmente
processos avaliativos distintos e importantes para a atuação do Estado na
gestão educacional como: avaliação da aprendizagem escolar, avaliação
docente e profissional, avaliação institucional, além de monitoramento dos
programas e projetos institucionais da educação estadual. Todos os
processos funcionarão de forma integrada numa mesma plataforma virtual,
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comunicando-se devidamente com os demais sistemas de gestão da
educação2.

Para além dos sistemas de avaliações, também foram criados índices de
desenvolvimento da educação. Em nível nacional, temos o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB).
O SAEB, criado em 1990, precisou de uma série de adequações, ao longo de sua
trajetória, para se firmar como um sistema de avaliação em larga escala, que oferecesse
indicadores capazes de subsidiar a formulação, reformulação e monitoramento das políticas
educacionais. A partir de 2005, o sistema passou a ser composto por duas avaliações que são
complementares: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional
do Rendimento Escolar (ANRESC) ou Prova Brasil.
A ANEB avalia por amostragem os estudantes do 5º e 9º anos do ensino
fundamental e do 3º ano do ensino médio. Abrange as escolas públicas e privadas, rurais
urbanas. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
seus resultados ―são apresentados para cada Unidade da Federação, Região e para o Brasil
como um todo3‖. A ANRESC, também conhecida por Prova Brasil, é aplicada aos alunos do
5º e do 9º ano do ensino fundamental das escolas urbanas e rurais das redes municipais,
estaduais e federais. Trata-se de uma avaliação censitária e seus resultados são organizados
por ―escola, município, unidade da federação e país que também são utilizados no cálculo do
IDEB4‖. Essas duas avaliações nacionais que compõem o SAEB são aplicadas a cada dois
anos. Por meio delas, as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são avaliadas, e
ainda, aplicados questionários à comunidade escolar e aos alunos participantes.
A partir de tais reflexões, apontamos os possíveis impactos das políticas de
avaliação no interior das escolas. Dessa forma, de acordo com Sousa (2003, p.188-189), a
avaliação
Tende a imprimir uma lógica e dinâmica organizacional nos sistemas de
ensino, que se expressam no estímulo à competição entre as instituições
educacionais e no interior delas, refletindo-se na forma de gestão e no
currículo. Quanto ao currículo, destaca-se sua possível conformação aos
testes de rendimento aplicados aos alunos, que tendem a ser vistos como os
2

Entrevista realizada pelo jornal tribuna do norte, publicado no link:
gfhttp://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=130541&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&
LBL=NOT%C3%8DCIA.
3
Citação disponível no link:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2017/documentos/projeto_basico_SAEB_2017_V6.pdf.
4
Citação disponível no link:
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2017/documentos/projeto_basico_SAEB_2017_V6.pdf.
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delimitadores do conhecimento que ―tem valor‖, entendido o conhecimento
como o conjunto de informações a serem assimiladas pelos alunos e
passíveis de testagem. Quanto à gestão, a perspectiva é o fortalecimento dos
mecanismos discriminatórios. O princípio é o de que a avaliação gera
competição e a competição gera qualidade. Nesta perspectiva assume o
Estado a função de estimular a produção dessa qualidade.

Tomando as reflexões emprestadas de Sousa, o papel do Estado, nesse sentido,
seria o de estimular a competição a partir dos resultados da avaliação externa e,
consequentemente, dos índices de desenvolvimento da educação para, com base nesses dados,
alcançar a qualidade desejada, segundo os critérios acima descritos.
Nessa perspectiva, diversos autores criticam a visão reducionista e unilateral que
abarca as avaliações externas, que associa o desempenho dos alunos nas provas com o
trabalho docente. Essa concepção despreza totalmente as condições das quais emergem os
resultados e retira dos professores todo o potencial pedagógico, como evidencia Gimeno
Sacristán (1998), ao destacar que os procedimentos das avaliações externas podem
comprometer os debates críticos sobre a situação educacional, além de submeter os
professores a uma pressão externa, subtraindo-lhes a autonomia profissional e, assim,
impedindo-os de desenvolver um trabalho mais exitoso com seus alunos.
Oliveira (2011) destaca que as avaliações externas parecem ter sido desenhadas
muito mais para produzir informações para gestores das redes educacionais do que para ajudar
os professores a analisarem os resultados, buscando rever seus métodos de ensino e práticas
de avaliação. Para ela, a comunicação dos resultados das avaliações deve promover uma
articulação com o trabalho pedagógico escolar de modo a aprimorá-lo.
Viana (2005) defende que a avaliação deve ser utilizada com outro referencial;
necessita integrar-se ao processo de transformação de ensino-aprendizagem e contribuir, desse
modo, para o processo de transformação do educando. Na mesma perspectiva encontramos
contribuições de Weber (2008) ao admitir que a fixação de metas em relação ao IDEB deve
conduzir o acompanhamento contínuo do processo escolar, no que diz respeito às condições
escolares, tanto materiais como pedagógicas.
Voltando aos resultados das pesquisas acerca da avaliação externa, Carneiro
(2012) chegaram a conclusões parecidas quando afirmam que essas políticas visam,
sobretudo, à classificação e ao estabelecimento de rankings entre as escolas, e tendem a
promover o condicionamento e o engessamento dos conteúdos escolares, e das avaliações
aplicadas aos alunos durante o processo de ensino e de aprendizagem. De acordo com a
perspectiva dos autores acima citados, a avaliação externa valoriza um conhecimento apartado
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da realidade cotidiana da vida do aluno e não considera os saberes das classes populares.
Além desses aspectos, a avaliação externa compromete a da sala de aula, visto que os
resultados da primeira se sobrepõem aos obtidos na segunda e, também, aos alcançados em
outras avaliações.
Os exemplos acima nos ajudam a tomar ciência dos problemas inerentes à
avaliação externa das escolas. E esses problemas nos revelam que a capacidade da avaliação
externa em promover mudanças qualitativas na educação, da forma como vem sendo
operacionalizada no Brasil, tem sido superdimensionada. As experiências práticas dessas
avaliações, em nosso país, têm nos mostrado que seus impactos, na aprendizagem dos alunos
e na melhoria dos sistemas educacionais, têm sido bastante modestos.
O fato é que, na maioria das vezes, ainda não aprendemos a utilizar os diversos
tipos de avaliação de forma articulada com a finalidade de aperfeiçoar nossas práticas
pedagógicas. Quando o assunto é avaliação, tendemos a nos posicionar na retaguarda e nos
armamos das mais variadas argumentações para evitá-la. No entanto, a existência da avaliação
externa para diagnosticar, de uma maneira ampla, a real situação dos sistemas de ensino é
uma necessidade para se conhecer em profundidade a real situação das instituições. E isso é
necessário para que seja possível tomar as medidas necessárias para sanar as deficiências
identificadas. O problema é que se têm privilegiado as avaliações externas em detrimento de
outros tipos e modalidades de avaliação. É importante deixar claro que a avaliação externa se
constitui de fundamental importância para o planejamento do ensino quando articulada à
avaliação institucional ou à autoavaliação das escolas, e com a avaliação em sala de aula.
Por essa razão, é oportuno apresentar, neste momento, outra modalidade de
avaliação considerada essencial para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, e
que está diretamente ligada à autogestão das instituições escolares: a avaliação institucional.
Diante do exposto, ressaltamos que a realização das avaliações externas da
educação básica, por si só, não é responsável por trazer a qualidade do ensino, ou seja, não
constitui num ponto de partida para a inclusão com sucesso de todos os alunos à escolarização
obrigatória.
Por isso, a política educacional interessada na boa qualidade do processo ensinoaprendizagem deve concentrar seus esforços na melhoria do trabalho pedagógico na/da
escola, no que diz respeito à necessidade de um processo de avaliação de redes e escolas.
Além da utilização de provas padronizadas, torna-se imperativo que o professor utilize os
resultados das avaliações externas no desenvolvimento de sua prática pedagógica em sala de
aula, pautada na aprendizagem de todos os alunos.
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CAPÍTULO 2 – O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

No ano de 2007, foi aprovado, pelo então Presidente da República Luiz Inácio
Lula da Silva e pelo Ministro da Educação Fernando Haddad, o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), que entrou em vigor com o objetivo de auxiliar a escola no enfrentamento
das graves dificuldades da educação brasileira e elevar o desempenho escolar a patamares
próximos aos dos países desenvolvidos em um período de 15 anos, buscando dar organicidade
aos programas e projetos em desenvolvimento e introduzir novos. No contexto desse Plano,
aprovou-se o Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007 que, entre outras medidas, instituiu o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), assim denominado pelo seu criador,
o economista Reynaldo Fernandes, que o justificou nos seguintes termos:

Para se obter uma medida que seja disponível em um nível mais
desagregado (escolas e redes de ensino), é necessário buscar uma
alternativa. O indicador aqui proposto é o resultado da combinação de
dois outros indicadores: a) pontuação média dos estudantes em
exames padronizados ao final de determinada etapa da educação
básica (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino
médio); e b) taxa média de aprovação dos estudantes da
correspondente etapa de ensino (BRASIL, 2007, p. 8).

A composição do IDEB sintetiza dados que são gerados por meio de avaliações
feitas pela escola (a que gera as taxas de aprovação), pela Prova Brasil e o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), os quais avaliam o domínio de proficiência em
conhecimentos, habilidades e competências. Ou seja, quanto maior for a nota da instituição no
teste e quanto menos repetências e desistências ela registrar, melhor será a sua classificação,
numa escala de zero a dez. Conforme o capítulo II, artigo 3° do Decreto n. 6.094/2007:

A qualidade da educação básica será aferida, 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 -
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SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (BRASIL, 2007).

Com essa ferramenta, a União estabeleceu metas para a educação nos estados e
municípios, fixando a nota 6,0 como a média mínima nacional a ser alcançada até o ano de
2021. Essa nota tem como principal referência a média dos países que compõem a
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), o IDEB agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em
larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem
traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de zero a dez e a
combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um
sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no SAEB ou
Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se,
ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das
avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.
O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em prol da
qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação básica. O índice permite
um mapeamento detalhado da educação brasileira, com dados por escolas, municípios e
estados, além de identificar quem são os que mais precisam de investimentos e cobrar
resultados.
A Prova Brasil e o SAEB são aplicados a cada dois anos e são avaliações para
diagnóstico em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). E se efetivam a partir de testes padronizados e
questionários socioeconômicos. Nos testes aplicados no quinto e nono anos do ensino
fundamental, os estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco em
leitura e no caso da matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário
socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem
estar associados ao seu desempenho. As médias de desempenho nessas avaliações subsidiam
o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
A coleta e compilação dos dados demoram cerca de um ano, por isto, quando o
IDEB foi criado, foram utilizados os dados de 2005 e sua divulgação ocorreu em 2006; em
2008, divulgaram-se os dados de 2007; em 2010, de 2009, e assim por diante
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Os resultados apontam que em 2005 as médias eram baixas: média de 3,8 para as
séries iniciais do Ensino Fundamental, 3,5 para as últimas séries do Ensino Fundamental e 3,4
para o Ensino Médio. Em 2007, elas cresceram para 4,2; 3,8 e 3,5 respectivamente e os
últimos dados divulgados em 2015 indicam média de 5,5; 4,5 e 3,7, conforme a tabela abaixo:

Figura 2 – Percentual de médias do IDEB.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/, acessado em 19 de Janeiro de 2017.

Nos últimos anos, os números cresceram em todas as etapas do ensino. De modo
que, no geral, os objetivos previstos para 2009 e 2011 foram atingidos. Em 2011 e 2015
apenas as séries iniciais do Ensino Fundamental conseguiram atingir a meta prevista. Apesar
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disso, os números ainda são muito inferiores aos dos países desenvolvidos, que apresentam
média 6,0.
Ainda de acordo com a página oficial do Inep, o estado do Rio Grande do Norte
obteve para o 5º ano da rede púbica estadual, o seguinte IDEB: 2.6, 3.0, 3.5, 3.7, 3.9 e 4,5
para os anos de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, respectivamente. O ano de 2005 foi o
único durante o qual o estado não alcançou a meta projetada, conforme mostra a tabela
abaixo.

Figura 3 – Média do IDEB nos anos 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 19 de Janeiro de 2017.

Apesar de o estado do Rio Grande do Norte ter alcançado as metas nos
referenciados anos, ainda deixou muito a desejar em relação à média nacional que foi de: 3.8,
4.2, 4.6, 5.0, 5.2 e 5.5 para os anos de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, respectivamente.
Porém, a Escola Estadual Presidente Kennedy situada no munícipio de Natal, superou,
inclusive, a média nacional, tendo obtido os índices: 4.6, 5.3, 6.0, 6.8 e 6.3 para os anos de
2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, respectivamente. Obtendo assim o título de melhor resultado
do IDEB na rede estadual.
Figura 4 – Demonstrativo do IDEB da Escola Estadual Presidente Kennedy.
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível
em:http://www.inep.gov.br/ Acessado em 19 de Janeiro de 2017.

Nos últimos anos, o IDEB passou a ser um dos principais mecanismos utilizados
pelo governo brasileiro para induzir e monitorar a melhoria da educação básica no país. Ao
mesmo tempo, o governo vem apelando a todos os demais que somem esforços nesse sentido.
Desse modo, a questão privilegiada, por meio desta ferramenta, é a da qualidade ligada ao
indicativo de que o aluno aprendeu e, principalmente, passou de ano (FRANCO; ALVES;
BONAMINO, 2007).
Há diversos trabalhos e pesquisas que evidenciam que o Brasil já progrediu muito
na qualidade da educação. Sabe-se, contudo, que o nível alcançado em relação ao IDEB está
longe do desejado. No passado, o país vivenciou problemas com o acesso à escola, e, hoje em
dia, é o ensino oferecido que não tem conquistado a tão desejada qualidade. No que se refere
ao acesso, Fogaça e Salm (1994, p. 23) afirmam que:

O problema quantitativo hoje não é tão grave como há três décadas. Uma
análise mais atenta dos números que caracterizam o desempenho do sistema
educacional brasileiro mostra que, hoje, a questão maior diz respeito ao
fracasso escolar, ou seja, à baixa qualidade do ensino oferecido, que gera
altos percentuais de repetência, motiva a evasão e acaba por ocasionar um
―congestionamento‖ no fluxo escolar e a distorção da relação idade-série,
inclusive deixando de liberar vagas para aqueles que alcancem a idade de
ingresso no sistema.

Apesar de haver bom nível de acesso ao ensino fundamental no país, a questão da
universalização não deve ser esquecida, pois representa um desafio para aqueles que ainda
estão excluídos desse processo. Em 2009, segundo o IBGE, 97,6% dos estudantes de 6 a 14
anos estavam matriculados na escola, mas, aproximadamente, 725.360 crianças nessa faixa
etária ainda estavam fora dela. Mesmo sendo minoria, essa parcela da população é a que
demanda maiores esforços públicos não só para o acesso, mas, também, para a permanência e
o êxito escolares.
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2.1 O IDEB e a associação à qualidade da educação na escola pública

Melhorar a qualidade da educação pública, ou gerar a qualidade que a torne
congruente com as necessidades de todos aqueles a quem se destina, é o desafio implicado
para as políticas públicas educacionais em nível de sistema e de escola. Não há dúvidas que
temos a urgência de avançar na qualidade da educação brasileira.
Mas o que seria qualidade? Segundo Gadotti (2013), qualidade é a categoria
central de um novo paradigma de educação sustentável, na visão das Nações Unidas. Mas ela
não está separada da quantidade. Até agora, entre nós, só tivemos, de fato, uma educação de
qualidade para poucos. Precisamos construir uma ―nova qualidade‖, como dizia Paulo Freire,
que consiga acolher a todos e a todas, melhorar a vida das pessoas. Na educação, a qualidade
está ligada diretamente ao bem viver de todas as nossas comunidades, a partir da comunidade
escolar. A qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da
comunidade é ruim. Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como um
todo, como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair
dela.
Qualidade na educação implica saber de que educação estamos falando, já que não
existe uma só concepção de educação. Precisamos dizer de que educação estamos falando e
Paulo Freire defendia uma educação emancipadora como direito humano. ―A educação é um
direito humano; consequentemente, a educação de qualidade apoia todos os direitos humanos‖
(MOROSINI, 2009, p. 172).
O debate sobre a questão da qualidade ganhou nova ênfase na política educacional
brasileira da primeira década dos anos 2000. Vimos, nesse período, que uma das vias
escolhidas pelo governo brasileiro para promove-la foi a da associação de iniciativas de
avaliação e de monitoramento de alcance nacional. A principal ferramenta utilizada tem sido
o IDEB, com a qual os governos e a sociedade passaram a lidar com uma concepção de
qualidade focada nos resultados das redes de ensino e das escolas, em termos de aprendizado
e rendimento (aprovação).
Com base nos anos iniciais do Ensino Fundamental, recorremos aos dados que o
INEP disponibiliza para pôr em destaque o desafio da qualidade do ensino fundamental,
segundo a ótica de qualidade priorizada pela União no seu papel indutor junto a estados e
municípios. Em que pesem as restrições e críticas a essa ferramenta, vamos analisar os dados
da tabela a seguir.
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Tabela 1 – Resultado geral do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental nas esferas
nacional, estadual e municipal.

Abrangência
Brasil
Estadual –
RN
Municipal –
Natal

2005
3.8
2.6

2007
4.2
3.0

3.3

3.7

IDEB observado
2009
2011
4.6
5.0
3.5
3.7
3.7

4.0

2013
5.2
3.9

2015
5.5
4.5

4.3

4.7

Fonte: Autora com base nos dados do INEP.

No ano de 2005, o IDEB do RN e de Natal estava abaixo do nacional,
respectivamente em 1,2 e 0,5 pontos. Nos biênios seguintes ambos aumentaram a média, mas
não ultrapassaram a média nacional.Na rede estadual, a variação do IDEB de 2005 para 2015
foi de 1,9pontos. A rede estadual expressou uma elevação acima da média nacional geral (1,7)
e da média municipal (1,4). Vale salientar que a média da rede municipal e nacional estiveram
sempre à frente da estadual. Embora, a rede municipal de Natal não tenha superado as metas
de 2011 e 2013.
A média brasileira do IDEB até 2017 estava entre 4 e 5, sendo que a previsão é
que, para2021, seja de, pelo menos, 6 pontos. Contudo, ressalta que cada escola tem sua
própria meta, e, se todas a cumprirem, o resultado nacional alcançará a meta prevista. A esse
respeito Ribeiro (2009) ressalta que ao se observar o tempo estipulado para a implantação
total do IDEB, seria precipitado afirmar que o seu índice é suficiente para avaliar com
segurança a melhoria ou não da qualidade educacional de cada estado ou município, e,
consequentemente, da União. O mais importante é lembrar que há uma trajetória diferenciada
para cada estado, município e até mesmo para cada escola, levando-se em consideração
fatores individuais e específicos de cada região. Por esse motivo é precipitado ater-se apenas
ao IDEB para fazer o levantamento da melhoria, ou não, da qualidade do ensino público.
Segundo ainda Ribeiro (2009), o que é necessário observar é um conjunto de
iniciativas e políticas educacionais que devem velar por uma melhoria substancial no que
tange ao quesito qualidade, lembrando que nenhuma medida é infalível e desacertos podem
ocorrer em alguns casos. Afirmar que o IDEB seja o responsável pela melhoria da qualidade
da educação ou do desempenho escolar, seria inconsistente. Não é admissível vincular toda
avaliação escolar aos resultados obtidos por um único instrumento. Mas é indiscutível que,
recentemente, as mudanças têm sido, de modo geral, motivadas pela percepção dos resultados
alcançados nas avaliações em larga escala.
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De acordo com Gadotti (2013), Paulo Freire nos falava de uma ―nova qualidade‖,
sustentando que uma ―escola pública popular‖, uma escola com uma ―nova cara‖, deveria ser
avaliada por outros padrões: a qualidade não deveria ser medida apenas pelos ―palmos‖ de
saber sistematizado que foram aprendidos, mas também pelos laços de solidariedade que
foram criados. Ele queria incluir na sua noção de qualidade da educação não só os saberes
curriculares, mas também a formação para a cidadania.
Ainda segundo Freire, é importante destacar que, sem professores bem
valorizados, remunerados, com condições de trabalho, preparados para os desafios do
cotidiano, as metas da educação básica de melhoria da qualidade da educação não poderão ser
atingidas. Portanto, sem um forte investimento no ensino público as políticas públicas terão
dificuldades de chegar a resultados significativos. Vale ressaltar que vários fatores interferem
na qualidade da educação, como: problemas sociais, econômicos, falta de investimento na
educação, valorização profissional e garantia do pagamento do piso salarial. Esse conjunto de
fatores nos permite pensar que pode não haver, por parte dos governantes,o devido empenho
para que se melhore a educação do país, para que se tenha uma população esclarecida e com
senso crítico, frente à realidade social.

2.2 A rede estadual no município de Natal: resultados do IDEB das escolas

O último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) produzido em
2015, revelou que a educação do Rio Grande do Norte vem perdendo qualidade se comparada
à média nacional. O desempenho dos anos iniciais do ensino fundamental foi o melhor,
aumentando em 0,6 nessa categoria, porém os anos finais e o ensino médio avançaram apenas
0,1 em relação ao ano anterior. É uma realidade que se mantém estagnada, principalmente o
Ensino Médio, onde o RN está em segundo lugar no Brasil como pior índice nessa categoria.
Se, por um lado as avaliações nacionais e o IDEB atestam a inexistência de baixos
resultados nos anos iniciais do ensino fundamental no RN, por outro lado, suscitam
indagações sobre o desempenho dos alunos que cursam os anos finais do fundamental. Porém,
o fato de se alcançar a meta não torna os índices bons em si, pois a qualidade não é a
desejada. Também põe em destaque a ideia de que se deve continuar investindo nos primeiros
anos do ensino fundamental para se obter bons resultados mais adiante.
A importância do ensino fundamental para o desenvolvimento do educando como
ser humano abrange aspectos cognitivos, sociais, atitudinais, de acordo com a formação de
valores e o domínio afetivo. Esses aspectos estão relacionados com o objetivo de formação
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básica do cidadão. O caráter fundamental desse ensino consiste precisamente na consecução
desse objetivo, concorrendo para os fins da educação básica. No ensino fundamental, tem
curso o processo sistemático de alfabetização e de letramento. Esses processos são condição
necessária para a continuidade de estudos, assim como para a inserção do indivíduo na
sociedade. Por isso, cabe-lhe, primordialmente, estabelecer as bases que permitirão ao
educando tornar-se bom leitor e escritor, bem como desenvolver o raciocínio lógico e a
habilidade de cálculo.
Podemos destacar que o maior investimento na formação de professores do ensino
fundamental teve total relevância com as notas obtidas, como, por exemplo, o fortalecimento
no Rio Grande do Norte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que é
um acordo formal que foi assumido pelos governos federal, estadual e municipal. Este acordo
apresenta como intencionalidade a alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática de todas
as crianças, até os oito anos de idade, ou seja, ao término do 3º ano do Ensino Fundamental,
segundo dados do MEC.
O PNAIC proporciona uma formação continuada para os professores
alfabetizadores. Desta forma, os mesmos buscaram embasamentos teóricos e aperfeiçoaram
suas metodologias de trabalho, tornando o processo de ensino- aprendizagem e de
alfabetização muito mais significativo. Suprindo, assim, as dificuldades dos alunos e os
auxiliando no processo de construção do conhecimento.
O Estado do RN conta com 604 escolas em sua rede estadual de educação, sendo
115 no Município de Natal. Os dados da tabela produzida pelo INEP, apresentados nas figuras
a seguir, mostram o desempenho do IDEB das escolas estaduais no município de Natal.
Figura 5 – (PARTE I): Resultados e metas do IDEB das escolas estaduais do município de
Natal.
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em :
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 19 de Janeiro de 2017.

Figura 6 – (PARTE II): Resultados e metas do IDEB das escolas estaduais do município de
Natal.
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em :
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 19 de Janeiro de 2017.

Figura 7 – (PARTE III): Resultados e metas do IDEB das escolas estaduais do município de
Natal.
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em :
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 19 de Janeiro de 2017.

A tabela mostra o resultado do IBED de 79 escolas da rede estadual, situadas no
município de Natal, que compreendem os anos iniciais do ensino fundamental. Podemos
perceber que no ano de 2015 dessas 79 escolas, apenas 26 conseguiram atingir ou superar a
meta, 23 escolas não atingiram a meta e 30 não obtiveram média por não ter participado ou
não ter os requisitos necessários.
A Escola Estadual Professora Olda Marinho, situada na Praia do Meio, obteve o
pior índice em 2015, sendo 2,6, e a Escola Estadual Presidente Kennedy o melhor, sendo 6,3,
apesar de ter diminuído 0,5 pontos em relação ao ano anterior. Compreender porque essa é
uma escola que apresenta resultados muito acima de outras da rede é um dos desafios deste
trabalho.
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CAPÍTULO 3 – A ESCOLA EM DETALHES

Neste capítulo caracterizamos a escola observada (Escola Estadual Presidente
Kennedy (EEPK)), identificando suas peculiaridades na prestação do ensino fundamental, sua
estrutura, os profissionais e condições de trabalho, a gestão e comunidade escolar, assim
como as estratégias que utiliza em busca da qualidade do atendimento nos primeiros anos do
ensino fundamental. Com este objetivo, levantamos dados por meio de observação
participante, uma vez que estamos como professora da escola e fizemos registros constantes
do que ali se passa. Além disso, realizamos entrevistas estruturadas ou não com as mães de
alunos, com professores, a direção e a coordenação pedagógica.
Iniciamos situando a EEPK na rede de ensino estadual considerando o seu
desempenho no IDEB, passando, a seguir, a caracterizá-la nos aspetos histórico, material,
profissional, organizacional, de gestão e, ainda, quanto à população que atende.

3.1 Caracterização da escola em estudo

A Escola Estadual Presidente Kennedy está localizada na zona urbana de
Natal/RN, à Rua Jaguarari, 2100, no Bairro de Lagoa Nova. Atende a 353 alunos, advindos do
próprio bairro e outros bairros da cidade, distribuídos nos turno matutino e vespertino. A
escola tem uma localização privilegiada, pois fica situada em um bairro nobre da zona sul do
município de Natal. Com ruas iluminadas, pavimentadas, saneadas e com ampla oferta de
transporte, o bairro sedia shoppings, repartições públicas, restaurantes, universidades,
supermercados, fazendo com que, nos últimos anos, tenha havido aí uma grande valorização
imobiliária.
A escola dispõe de seis salas de aula que funcionam nos turnos matutino e
vespertino, uma sala de leitura, um laboratório de informática, sala de vídeo, sala de recursos
multifuncionais, cozinha, refeitório, dois (02) banheiros para professores, dois (02) banheiros
com seis (06) sanitários para os alunos, sendo um (01) adaptado para crianças com
necessidades especiais, chuveiros para melhor atender aos alunos do Programa Mais
Educação, pátio de recreação onde se desenvolvem as atividades esportivas e culturais, já que
a escola não dispõe de um espaço adequado para o desenvolvimento dessas atividades. A
secretaria da escola divide o espaço com a direção. Os demais setores estão distribuídos
dentro do prédio da referida escola.
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O Quadro de Pessoal da escola é composto de 32 funcionários, dentre os quais 22
compõem o quadro de docentes, distribuídos nas salas de aula, sala de leitura, sala de vídeo,
laboratório de informática, educação física e sala de recursos multifuncionais. Todos efetivos,
com formação superior e alguns com pós-graduação. O ingresso desses professores no
magistério se deu por meio de concurso público.
A escola é dirigida atualmente por um professor do quadro, indicado, através de
Portaria, pelo Diretor Geral do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Posto que
a Escola está vinculada política e administrativamente ao Instituto de Educação Superior
Presidente Kennedy e funciona como escola laboratório. Conta ainda com uma vice-diretora,
duas coordenadoras pedagógicas, uma secretária, duas auxiliares de secretaria, três auxiliares
de serviços gerais, um porteiro e três merendeiras.
Além de desenvolver atividades conforme determinam as normas estabelecidas
pela SEEC/RN, a escola atua como laboratório para professores concluintes do Curso Normal
Superior do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), que, desde 1994,
vem formando, em nível superior, professores em exercício de docência sem habilitação para
a educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, das escolas públicas estaduais e
municipais. Oferece, também, a partir dos últimos anos, cursos de pós-graduação lato-sensu
para profissionais da educação da rede pública estadual. Essa proposta visa suprir a carência
de formação docente, ainda presente no estado do Rio Grande do Norte. Também tem servido
como campo de estágio e observação para os alunos do Curso de graduação de outras
faculdades públicas e particulares, dentre elas, a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, Universidade Potiguar
(UNP), Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).
Podemos acrescentar outras atividades vivenciadas na escola como: o Projeto em
parceria com a UNP ―Estudo da Memória‖; Projeto de Preservação do Patrimônio Histórico
Cultural (resgate e valorização da dança folclórica Araruna), com a formação do grupo de
dança; o projeto Mais Educação, com atividades de Letramento, Numeramento e Esporte e
Lazer; Projeto Pedagógico intitulado Biodiversidade: buscando um planeta melhor; Projeto
Barco Escola-Chama Maré, em parceria com o Núcleo Educacional Ambiental (NEA/SEEC);
Projeto das oficinas de aprendizagem e o Projeto de incentivo à leitura.
Mais recentemente, no ano de 2016, a escola teve uma experiência de educação
em tempo integral, ofertada pela SEEC. No entanto, devido à limitação de número de salas,
problemas de estrutura da escola e falta de apoio e investimentos por parte do governo
estadual não foi possível dar continuidade, a essa experiência.
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A escola recebe o apoio de outros Colegiados existentes: Conselho de Escola e o
Caixa Escolar, que administra e acompanha a utilização dos recursos recebidos, advindos do
MEC/FNDE, SECD/RN, IFESP, e que são destinados a manutenção da escola de um modo
geral.
No quesito financeiro, os recursos recebidos são administrados pela gestão
participativa, composta por comitês que contam com representantes de cada segmento escolar,
nomeados por meio de portarias, obedecendo à legislação vigente, MEC e SEEC. Os planos
de aplicação e gerenciamentos dos recursos recebidos no caixa escolar são acompanhados por
esses comitês e as prestações de contas, incluindo a da merenda escolar, são feitas
mensalmente e afixada nos corredores da escola. Todas são apresentadas à comunidade
escolar em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Escolar. Este atua articulado a
equipe gestora, contribuindo para o exercício permanente de cidadania e prática participativa,
tornando a gestão escolar democrática. Além disso, envolve todos os atores da escola no
processo de construção dinâmico, onde as questões inerentes a ela são refletidas, discutidas e
definidas por todos os segmentos, para isso realiza reuniões periódicas.
A instituição trabalha com a metodologia de projetos. A equipe de docentes, junto
com a coordenação, define o tema que será trabalhado, considerando o interesse e
necessidades dos alunos. Vale salientar que a marca maior da escola é o projeto "Dificuldades
de aprendizagem", em que trabalhamos com dois professores (um no turno matutino e outro
no vespertino), junto às crianças que têm dificuldades na aprendizagem. O alunado inserido
neste projeto, estuda em horário contrário.
O trabalho inclusivo tem sido feito por meio de estratégias que venham atender as
diferenças considerando a pluralidade cultural, étnica, religiosa, gênero e necessidades
educacionais especiais existentes na escola. O trabalho voltado para lidar com deficiências
passou a ser mais visível no ano de 2005, quando a escola recebeu alunos com deficiências
auditiva, paralisia cerebral, múltiplas deficiências e condutas típicas, bem como os resultados
postos pelo IDEB, o qual demonstrou, em 2005, um baixo desempenho da aprendizagem. Na
verdade, mesmo antes de receber oficialmente a constatação desses resultados, no ano de
2005, a escola já havia tomado consciência de suas fragilidades. Começava, assim, neste
período, o desenvolvimento de estratégias para garantir a todos o acesso ao ensino.
Quanto ao perfil dos alunos da EEPK são advindos de variados bairros da cidade,
chegando até a vir dos municípios vizinhos, como Parnamirim, Macaíba, Extremoz e Cearámirim. Os pais desses alunos são atraídos pelas boas informações da escola que circulam nos
meios de comunicação e também no ―boca a boca‖, a comunicação informal e cotidiana. Nas
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entrevistas e conversas mantidas com os pais, constata-se, inclusive, que a distância
percorrida de uma cidade como Extremoz, por exemplo, até a escola, vale a pena, devido ao
excelente ensino que é ofertado. O que implica em aproximadamente 1h30 minutos de viagem
de ônibus. Em virtude disso, temos um perfil de aluno que chega para cursar o 1º ano do
ensino fundamental e só sai ao terminar o 5º ano, concluindo, assim, os anos iniciais do
ensino fundamental.
O ingresso na escola só se dá por meio de matrícula no Sistema Integrado de
Gestão da Educação (SIGEDUC), que foi estabelecido em 2013 pela SEEC, garantindo a
informatização das matrículas dos estudantes e acompanhamento das notas, frequências e
rendimentos dos alunos. Embora não existam mais filas para se conseguir uma matrícula. O
que tem sido comum em outras escolas, a disputa por vagas permanece, pois não há como
atender a toda demanda. Observamos que essa alta demanda que a escola possui está também
relacionada à divulgação dos indicadores do IDEB, pois antes da sua existência, a escola
passou por dificuldades em relação ao número de alunos, chegando até a fazer um trabalho
em diversos bairros convidando a população para conhecer a escola e disponibilizando ônibus
que fazia o transporte gratuito de alunos. Após 2009, com a visibilidade alcançada pela escola
cresceu, portanto, significativamente a procura das famílias pelo ensino ofertado.
Podemos considerar que essa situação apresentada compõe uma peculiaridade da
realidade em que a análise se apresenta, pois, os pais têm condições de fazer a escolha pela
escola que acreditam ser a melhor para a educação dos seus filhos. Isso faz com que a escola
ganhe destaque na localidade.
Isso nos faz refletir quanto ao nível de instrução das famílias dos alunos da EEPK.
A observação mostra que os pais dos alunos possuem um perfil muito diferenciado; A análise
do perfil dos alunos, das motivações e razões que os levam a buscar esta instituição de ensino,
ajuda-nos a compreender também o papel da família na produção desta realidade. A análise
dos dados disponíveis sobre os pais, com base nos registros da escola e nas entrevistas e
conversas informais, permite-nos concluir que esses são pessoas bem esclarecidas (em sua
maioria) que procuram sanar as dúvidas e demonstram interesse pelo trabalho da escola.
Muitos pais possuem formação em nível superior e compreendem a importância da educação
na vida da criança. Mesmos aqueles que não possuem formação educacional (elevada ou
nenhuma) mostram-se preocupados com a qualidade do ensino e com a escola, em que estão
matriculando seus filhos. Essas características favorecem tanto a melhoria da qualidade do
ensino ofertado pela EEPK quanto os avanços que os alunos obtêm. Por esta razão, a forte
participação dos pais na escola é também uma distinção da EEPK, sendo consenso entre os
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professores afirmar que essa relação auxilia na aprendizagem dos alunos. A participação dos
pais e da comunidade na escola pode alavancar a educação, pois esses atores podem trabalhar,
não só como parceiros, mas como verdadeiros fiscais. Para Coelho e Linhares (2008, p. 8):

Trazer a comunidade para o debate sobre a prática a ser viabilizada no
interior da escola, representa o ponto alto no processo de gestão
participativa, enquanto enfrentamento e negociação do caminho que
queremos dar para a educação no meio em que vivemos. A estratégia do
envolvimento e participação da comunidade externa no cotidiano escolar
conduz a um comprometimento maior desta para com o desenvolvimento da
escola, a transformação social e a construção da democracia, enquanto
gestão compartilhada. Quando há participação e quando há gestão, essas
conseguem estabelecer espaço e clima para que todos os seus membros
discutam e decidam sobre os procedimentos a serem adotados e há também
compromisso e responsabilidade quando da sua implementação, ou seja, a
vontade coletiva organizada exige e proporciona responsabilidade pelo
processo de transformação, orientando o rumo que devemos tomar.

Há estudiosos que afirmam categoricamente que, ao contrário do que pensa o
senso comum, todos os pais (de famílias carentes ou não) podem auxiliar positivamente na
melhoria da qualidade da educação. Na visão de Neubauer e Silveira (2009, p. 102):

Os diferentes estudos sobre autonomia e participação enfraquecem as
representações negativas que circulam nos meios educacionais, segundo as
quais o nível socioeconômico dos pais não os habilita a cooperar nos
processos de melhoria da qualidade do ensino. Eles mostram que, se, de um
lado, pais com maior nível socioeconômico impactam diretamente a
aprendizagem dos filhos quando auxiliam nas tarefas escolares, por outro
lado, pais com menor nível socioeconômico impactam indiretamente a
aprendizagem, quando sua atuação no controle das escolas reduz o número
de faltas dos docentes, aumentando o tempo de ensino e aprendizagem.

Assim, fica evidente que em casos como o da EEPK, de alunado misto e
proveniente de famílias de origem social diversa, a participação dos pais é imprescindível.
A presença dos pais nos eventos promovidos pela escola aproximou-os ainda mais
da escola. Na realidade, segundo o diretor, antes esses pais se dirigiam à escola apenas para
saber dos resultados dos seus filhos, mas, após uma proposta de convidá-los para ser
parceiros, numa via de mão dupla, essa realidade mudou. Passaram a colaborar com o que
cada um podia, como por exemplo, para resolver demandas práticas como pintura, pequenos
consertos, etc. Da mesma forma, a escola passou a envolver parceiros que não só a apoiassem
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de formas diversas, como também pudessem, como no caso do SEBRAE, oferecer cursos de
qualificação para os pais que desejassem, como cursos de pedreiro, pintor, informática.
Em entrevista, a vice-diretora revelou que foram necessárias muitas reuniões com
pais e alunos para se tentar modificar a visão deles sobre a escola e a visão dos professores
sobre os novos tempos pelos quais a educação passa. Essas reuniões foram, em sua maioria,
de caráter informativo, a fim de mostrar a eles a importância da melhoria da educação, que se
apresenta expressa nos números do IDEB, pois, antes disso, os pais iam à escola apenas para
demandas negativas (reclamar do resultado da escola, ouvir reclamação sobre os filhos, etc.).

3.2 A repercussão do resultado do IDEB da Escola Estadual Presidente Kennedy

Com o seu desempenho no IDEB dos anos 2009, 2011, 2013 e 2015, a EEPK tem
sido vista como referência de boa qualidade de ensino no município e no estado, sendo
destacada nas mídias de massa, por figurar em 1º lugar no ranking desse Índice no estado do
RN, no ano de 2013 e, em 2015, em 2º lugar. No que se refere às escolas estaduais situadas no
município de Natal, continua em 1º lugar desde 2009.
Quanto à evolução positiva do IDEB, a EEPK, desde o ano de 2011, atingiu e
vem superando a nota 6,0, que é a meta projetada para o País até o ano 2021. Em 2013, ela
registrou IDEB 6,8, ou seja, 0,8 pontos acima do patamar médio nacional fixado como
horizonte a alcançar pelo País. Segundo o Portal do IDEB/INEP, o IDEB 2013 dos anos
iniciais do ensino fundamental da EEPK estava 47% acima da meta projetada para essa
escola, que era 3,6. O IDEB alcançado pela EEPK se mostrou bem superior à meta da rede
estadual, quer seja no âmbito do estado (5,0) ou do município (4,5).
Não distante, esses resultados positivos, a EEPK tem importantes desafios a
enfrentar, alguns dos quais o seu próprio desempenho no IDEB aponta. Conforme dados do
Portal IDEB/INEP, o desempenho da escola, que vinha melhorando de 2009 para 2013,
apresentou queda em 2015. Para isso é necessário também analisar os resultados da Prova
Brasil, demonstrados pelas figuras a seguir.
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Figura 8 – Tabela de desempenho da EEPK nas edições da Prova Brasil.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 19 de Janeiro de 2017.

Figura 9 – Médias de proficiência da Prova Brasil das escolas em nível nacional, estadual e
municipal.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 20 de Janeiro de 2017.

Na Prova Brasil, segundo dados do Inep do ano 2015, os níveis de proficiência
dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da EEPK foram bem superiores à média
nacional. Em Língua Portuguesa, a média nacional das escolas públicas foi de 207, 57,
enquanto a da Escola chegou a 224,79. Em Matemática, a Escola apresentou média de 226,
30, enquanto a média nacional foi de 219,30. Apesar de superar a meta, podemos observar
que houve uma diminuição dos índices em relação ao ano de 2013, como mostra a figura 8.
Isso significou, inclusive, que a EEPK perdesse em 2015 a colocação de 1º lugar do IDEB no
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estado do RN, sendo superada pela Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel, que fica
localizada no município de São Fernando, no interior do estado, a qual obteve a média 6,7.
Mas vale salientar que nenhuma escola conseguiu ainda alcançar a média que a EEPK obteve
em 2013, que foi de 6,8.
Figura 10 – Gráfico com distribuição percentual dos alunos do 5º ano do ensino fundamental
por nível de proficiência de Língua Portuguesa.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 20 de Janeiro de 2017.

Figura 11 – (PARTE I): Descrição do nível.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 20 de Janeiro de 2017.
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Figura 12 –(PARTE II): Descrição do nível.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 20 de Janeiro de 2017.

Figura 13 – Distribuição Percentual dos alunos do 5º ano do ensino fundamental por nível de
proficiência de Matemática.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 20 de Janeiro de 2017.
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Figura 14 – Descrição do nível.
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em:
http://www.inep.gov.br/ Acessado em 20 de Janeiro de 2017.

A análise destes dados permite concluir que a escola apresenta uma boa divisão na
proficiência, pois a porcentagem de alunos na prova de português no nível baixo é pequena,
estando a maior parte deles concentrada entre os níveis intermediários e avançado. Já na prova
de Matemática a grande maioria se concentra nos níveis intermediários e poucos no nível
avançado.
Cada nível é constituído pelas habilidades neles descritas, considerando as
habilidades constantes nos níveis anteriores. Consequentemente, os níveis finais da escala são
compostos pelas mais altas habilidades previstas nas matrizes e que os alunos conseguem
apresentar ao responder as provas. Pela localização numérica do desempenho da escala, é
possível saber quais habilidades os alunos já construíram, quais estão desenvolvendo e
aquelas a serem alcançadas.
É necessário ressaltar que não é esperado dos alunos do 5º ano o alcance dos
níveis finais da escala, pois esses representam as habilidades desenvolvidas ao longo de todo
o percurso do ensino fundamental. Os resultados são comparáveis e permitem que a escola
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identifique suas potencialidades e fragilidades em relação ao desempenho de seus alunos nas
disciplinas.
Como vimos, as maiores dificuldades ainda se encontram em matemática,
portanto, é necessário entendermos que o ensino de matemática é importante em nosso
cotidiano e que a discussão em torno do seu ensino envolve, desde a análise de currículos, até
as situações em que o indivíduo utiliza a matemática em sua vida. Por isso, é preciso não só
rever a metodologia utilizada em sala de aula, buscando desconstruir no sujeito aquele mito de
que matemática não tem relação concreta com o cotidiano, mas também fazer as análises das
avaliações em larga escala.
A Matemática se torna mais significativa quando são abordados problemas do dia
a dia, ou ensinados conteúdos baseando-se no contexto cotidiano. É nessa perspectiva que o
PNAIC procura formar os professores e, assim, auxiliar na construção da proposta pedagógica
da escola.
Embora a Prova Brasil seja um importante instrumento de apoio à escola para
aprimorar seu projeto pedagógico, e rever práticas didáticas ineficazes, ainda são tímidas as
iniciativas de uso de seus resultados, para melhorar a sala de aula e a formação de serviço dos
professores.

3.3 O Projeto Político Pedagógico (PPP)

A educação Básica oferecida pela escola Estadual Presidente Kennedy objetiva
tornar-se um referencial de qualidade do processo de ensino aprendizagem. Seu grande
desafio segundo o Projeto Político Pedagógico, além da inclusão, que busca tratar os
diferentes dentro das diferenças, procura formar o indivíduo criativo, participativo e crítico,
capaz de transformar a sua realidade, com vistas à própria qualidade de vida e daqueles que
lhes rodeiam.
A sociedade atual vem apresentando mudanças rápidas, reflexos do processo de
globalização que, impulsionado pelas aberturas das comunicações, dos transportes dentre
outros, superam as perspectivas da escola no que diz respeito à visualização das informações
disponíveis e necessárias. Tendo em vista essas mudanças, o objetivo fundamental a ser
buscado pela educação é de um processo constituído a partir dos princípios que compreendam
os quatros pilares que Delors (2010) intitula de Pilares da Educação: Aprender a conhecer;
Aprender a fazer; Aprender a conviver e Aprender a ser.
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A educação assim concebida indica a missão social da escola centrada na
diversidade e realização integral da pessoa. Não mais uma educação baseada nos pressupostos
racionalistas, pautados no modelo cartesiano, mas uma educação totalizadora que perceba a
pessoa corpo, espírito, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade,
capacidade para se comunicar e solidariedade. Significa, também, o desenvolver e/ou
aprimorar o processo de aprender a aprender como conquista e garantia das potencialidades
inerentes a toda e qualquer pessoa.
Nessa perspectiva, a Escola Laboratório Presidente Kennedy busca se adaptar a
essas experiências e oferece à comunidade escolar o Ensino fundamental. Preconizado pela
Lei 9394/96, considerando o contexto de sua organização curricular, a proposta de inclusão,
no sentido de atender não só aos alunos com necessidades educativas especiais, mas às
diversidades culturais no que se refere ao reconhecimento das múltiplas etnias, preferências
sexuais, linguagens e outros determinantes culturais presentes na sociedade contemporânea.
Dessa forma, a escola adota para a organização de sua escolaridade os anos de
aprendizagem atendendo os pressupostos deliberados pelo Ministério de Educação e Cultura,
que estabelecem o Ensino Fundamental com duração de 9 anos. Assim, para os anos iniciais
do Ensino Fundamental, que oferta a seguinte estrutura:
Primeiro ano (Alfabetização – faixa etária prevista para ingresso 6 anos
completos);
Segundo ano (faixa etária prevista para ingresso 7anos);
Terceiro ano (faixa etária prevista para ingresso 8anos);
Quarto ano (faixa etária prevista 9 anos);
Quinto ano (faixa etária prevista 10 anos).
Sintonizada com as perspectivas atuais da educação nacional e estadual e
igualmente com as diretrizes políticas do Ensino Fundamental, incluindo as destinadas à
inclusão e a cultura afrodescendente, a instituição redimensionou sua proposta pedagógica,
considerando o repensar dos pressupostos dos seus estruturantes devidamente explicitados no
seu PPP.
O projeto político pedagógico da escola considerado atualmente como um dos
principais instrumentos de democratização do ensino, foi concebido como elemento norteador
da organização de todas as dimensões da escola (pedagógica, financeira e administrativa),
devendo concretizar-se em práticas a serem implementadas pelos educadores comprometidos
com uma educação de qualidade. Portanto, não é tido, na realidade pesquisada, apenas como
um documento burocrático elaborado para atender as exigências da nova legislação, mas um
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instrumento da gestão democrática que pode garantir a participação dos atores que formam a
escola no processo de tomadas de decisões. Como bem define Veiga (1995, p.25) ―o projeto
[...] pedagógico é a própria organização pedagógica da escola como um todo, sendo
constituído e vivenciado, em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo
educativo (...)".
O Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Presidente Kennedy foi
construído em 2009 e tem como tema: ―Projeto Político Pedagógico: Construção coletiva”. O
documento suscita aspectos que perfilam a identidade da instituição, tais como o processo de
tomada de decisões, sempre deliberadas pelos seus atores, representantes dos diversos
segmentos, que a compõem, num processo coletivo as quais resultam em proposições de
encaminhamento para as ações concretas. As ações constantes no projeto, mesmo tendo sido
definidas para o biênio 2009-2010, contemplam princípios pedagógicos que continuam a
influenciar, até hoje, o cotidiano da escola e vem influenciando as mudanças para melhor
atender às necessidades exigidas pelo contexto sócio político educacional. O projeto procura
apresentar, de forma ampla, o compromisso de desenvolver um projeto social emancipatório,
de construção da liberdade e do aprendizado da democracia. O documento é fruto do trabalho
coletivo idealizado, planejado e vivenciado pela escola. Apesar de estar desatualizado, as
marcas nele registradas são próprias da prática pedagógica. A EEPK, conforme se lê no PPP e
nós pudemos constatar na prática, faz seu planejamento global e setorial mediante a reflexão
coletiva de todos que dela participam, sendo esta uma das estratégias que adota para manter a
qualidade de ensino e preservar a posição social conquistada. Por isto, a reflexão sobre a visão
ali predominante do que seja qualidade do ensino, implica perguntar-se: Quem são os alunos?
O que eles precisam aprender? Como se deve ensinar? Para que tipo de sociedade é preciso
formar o nosso aluno? O que precisa ser trabalhado para formar a cidadania? Como trabalhar
para atender à diversidade cultural? Como tornar a escola um espaço de inclusão? Qual a
metodologia mais adequada para assegurar a todos o direito de aprender? O que deve ser feito
para garantir o acesso e permanência dos alunos, entre eles, aqueles que possuem algum tipo
de deficiência? Qual forma mais viável de avaliação adotará a escola?
A partir dessas atitudes reflexivas é que a escola procura exercer a coerência entre
o real e o ideal. É preciso que essa aliança seja estabelecida, pois só assim, a função
institucional escolar cumprirá com a sua responsabilidade maior que é o compromisso com a
aprendizagem dos alunos.
Freire (2001) afirma que [...]―o mundo não é. O mundo está sendo (...) não sou
apenas objeto da História, mas sou sujeito igualmente. (...) caminho para a inserção, que
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implica decisão, escolha, intervenção na realidade‖. Portanto, ele retrata a razão
emancipatória que possibilita a visão de totalidade.
Dessa maneira, o projeto pedagógico, na autonomia construída, deve permitir aos
professores, alunos, coordenadores e diretores estabelecerem uma comunicação dialógica,
para propiciar a criação de estruturas metodológicas mais flexíveis para reinventar sempre que
for preciso. A confirmação desse contexto só poderá ser dada numa escola autônoma, onde as
relações pedagógicas sejam humanizadas. Cada proposta ou projeto pedagógico retrata a
identidade da escola, daí a importância de construí-lo com a participação de todos que fazem
parte da educação.

3.4 A gestão escolar

A gestão está presente em todas as empresas e instituições públicas e particulares,
sendo atualmente fundamental e necessária no setor de educação. No caso da gestão escolar
esta engloba as incumbências que as unidades escolares possuem, tais como: elaborar e
executar a proposta pedagógica, administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros.
De acordo com Luck (2009, p. 23):

A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação
destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação,
a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos
necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção
da aprendizagem e formação dos alunos.

No Brasil, a gestão educacional é prevista na Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), e
essa determina que o modelo de gestão deve ser democrático e participativo. As escolas
possuem autonomia para atender às particularidades regionais e locais de seus alunos, no
entanto, precisam respeitar as normas comuns dos sistemas de ensino.
A gestão democrática implica principalmente em participação dos pais, dos
alunos, professores, coordenação pedagógica e, quando possível, de representantes da
comunidade, sob liderança do diretor. Essa participação, quando eficaz, se reflete na
realização regular de reuniões de pais e mestres, bem como na forte atuação do Colegiado
Escolar e do Conselho de Classe, contribuindo também para a promoção da qualidade da
escola.
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A defesa da gestão democrática sempre fez parte das lutas dos educadores e
movimentos sociais, organizados em defesa de um projeto de educação pública de qualidade.
Essa luta constante, em busca da democratização, resultou na aprovação do princípio da
gestão democrática, instituída no art. 206 da Constituição Federal (BRASIL, 2006), com
repercussão na LDB/1996. Desse modo, as escolas passaram a ter legitimidade para exercer a
democratização da gestão, enquanto possibilidade de melhoria do processo educacional.
Segundo Gadotti (2001) de nada adianta uma Lei de Gestão Democrática do
Ensino Público que concede autonomia pedagógica, administrativa e financeira às escolas; se
o gestor, professores, alunos, e demais atores do processo, desconhecem o significado político
da autonomia. Para este autor, o exercício dessa autonomia não é dádiva, mas sim uma
construção contínua, individual e coletiva. Nesta perspectiva, efetivar uma gestão democrática
implica na participação de todos os segmentos da comunidade escolar levando à construção
de espaços dinâmicos, marcados pela diversidade e pelos distintos modos de compreender a
escola.
O que ocorre na Escola Estadual Presidente Kennedy, portanto, está de acordo
com o que preconiza Souza (2009, p. 125) no seu conceito de gestão democrática:

Um processo político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola
identificam problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham,
acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao
desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles problemas.
Esse processo, sustentado no diálogo, na alteridade e no reconhecimento às
especificidades técnicas das diversas funções presentes na escola, tem como
base a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o
respeito às normas coletivamente construídas para os processos de tomada
de decisões e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da
escola.

Nos processos de gestão, têm papel de destaque a diretora escolar, cuja liderança é
reconhecida pelo coletivo e cultiva relações baseadas no respeito, no diálogo, na tomada de
decisão conjunta, no estímulo à participação e ação colaborativa, no chamamento ao
cumprimento das responsabilidades e das regras estabelecidas. Em situações peculiares, a
diretora sabe agir adequadamente, tomando as decisões mais apropriadas conforme às
necessidades.
No dia a dia da instituição pode-se constatar muitos dos aspectos de uma gestão
democrática e de ações necessárias para a sua efetivação. Exemplo disso, é a articulação entre
os profissionais e disposição de colaborarem uns com os outros no atendimento às
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necessidades dos alunos. Todos procuram saber o que acontece na escola, encaminhar
demandas aos respectivos responsáveis e expressam disposição para o trabalho cooperativo.
Da mesma forma, a relação da EEPK com outras escolas, principalmente da rede
estadual de ensino, efetiva-se como de articulação, troca de ideias e cooperação, mais
frequentemente no âmbito de atuação da direção e da coordenação pedagógica. A Escola é
uma instituição muito bem vista pela SEEC, e isso foi conferido através de observação do
cotidiano, pelo fato de a escola ser sempre lembrada na aquisição de projetos oferecidos pela
rede estadual. A diretora também sempre relata que faz contatos frequentes com funcionários
desse órgão com os quais mantém boas relações e é bem tratada.
Mas a diretora lamenta-se que a escola não recebe nenhum incentivo da SEEC
pelos seus resultados e desempenho, além da cordialidade. Reflexo ainda do que vimos
afirmando é o fato de a comunidade responder sempre positivamente às demandas que lhes
são feitas e manter relações permanentes sem apresentar dificuldades. Isto é constatado nas
doações feitas à EEPK, quando se organizam eventos, no envolvimento dos pais e voluntários
na venda de bilhetes de rifas, vendas de comida nos próprios eventos, dentre outros. Há, por
conseguinte, solidariedade, disposição em colaborar quando solicitado pelas gestoras e
professores da escola. A comunidade respeita e acolhe as normas de funcionamento da escola.
Diante das evidências encontradas, podemos caracterizar a gestão escolar da
EEPK como democrática, pois busca atender aos interesses da comunidade escolar, tendo
como foco principalmente o aluno. Há elevado grau de compromisso dos segmentos escolares
com a gestão da escola, boa comunicação e interação dos gestores com os demais
profissionais, predominando, assim, a ação democrática.
Um último aspecto da gestão institucional da EEPK a merecer destaque diz
respeito à gestão da sua dimensão estritamente pedagógica, levado a cabo pela coordenação a
ela relacionada.
O trabalho da coordenação pedagógica se relaciona com a questão da qualidade de
ensino, na medida em que está preocupada com o desenvolvimento do aluno, tendo-o como
principal foco do seu trabalho, atendendo suas reais necessidades, contando também com o
apoio da família. Isso mais por iniciativa da escola em cobrar a participação e presença dos
pais, do que por iniciativa das próprias famílias. Entendemos que isso confirma ser importante
estimular a presença dos pais na escola e a articulação das ações da família e da escola.
Os textos de muitos educadores (PLACCO; ALMEIDA, 2011) têm salientado,
como principais funções do coordenador pedagógico ―coordenar o trabalho pedagógico na
escola e, ainda, intermediar a formação de sua equipe, segundo as necessidades e demandas
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presentes na realidade escolar em que atua. Compete-lhe, também, mobilizar a equipe escolar
para que ela elabore/reelabore o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, auxiliando-a
para que possa propor e implementar as medidas que, na visão do grupo, se fazem necessárias
(DAVIS; NUNES; ALMEIDA; SILVA; SOUZA, 2011)
Porém, na prática observamos que além do que os autores mostram, as atribuições
na escola envolvem ainda: atendimento a professores, alunos e pais; atendimento a demandas
do diretor e de técnicos da Secretaria Estadual; atividades administrativas; organização de
eventos; atendimento às ocorrências que envolvem os alunos. Aparecem ainda atribuições do
tipo: organização da entrada de alunos, acompanhamento dos alunos nos horários de
intervalos, gerenciamento de conflitos na escola, organização de horários de provas.
A coordenação pedagógica da Escola Estadual Presidente Kennedy atualmente é
exercida por duas professoras, uma no turno matutino e outra no vespertino.
A coordenação tem voltado as suas ações principalmente para a articulação da
escola com os pais, tendo em vista o acompanhamento dos alunos. Por isso mesmo,
percebemos que a participação dos pais na educação dos seus filhos tem sido muito boa. A
proximidade com alunos e pais lhe permite contribuir para o aprimoramento do trabalho
pedagógico da escola, uma vez que lhe possibilita o reconhecimento das necessidades para
melhor auxilia- lós.
Sua atuação, junto aos professores, tem sido no intuito de acompanhá-los no
planejamento, dando sugestões de atividades e recursos, assim como buscando conhecer o
desenvolvimento dos alunos segundo o relato dos professores, tomando providências junto
aos pais conforme necessário.
A prática tem confirmado a importância da mediação e do diálogo nas relações na
escola, de modo que a coordenação pedagógica cumpre o seu papel satisfatoriamente, apesar
de dificuldades e dos desafios do cotidiano escolar.
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CAPÍTULO 4 – AS ESTRATÉGIAS PARA OFERTAR UM ENSINO DE
QUALIDADE

No ano de 2005, frente aos inúmeros desafios enfrentados pela escola e tornado
visíveis através do fraco resultado do IDEB, cuja pontuação não ultrapassava 2,6, a gestão da
EEPK, de modo democrático e coletivo, tomou a decisão de reverter esse quadro, envidando
esforços, apoiados por investimentos administrativos e pedagógicos, para melhorar o ensino e
a aprendizagem dos alunos e, consequentemente, o IDEB. Dessa forma, foram definidas
quatro estratégias básicas, voltadas para alcançar esse objetivo: 1) atenção à aprendizagem do
aluno;2) participação dos pais no cotidiano da escola; 3)melhorar a relação administrativopedagógica; 4) investir na formação dos profissionais. Neste último capítulo, vamos abordar
detalhadamente cada uma dessas, indicando as ações que as implementaram e como os
profissionais engajados no dia a dia da escola perceberam os resultados alcançados.

4.1 Estratégia 1: Atenção à aprendizagem dos alunos

A atenção à aprendizagem do aluno alcançou 90% das respostas dos profissionais
ao apontarem as ações que visavam acompanhar os estudantes no processo e
acompanhamento de sua aprendizagem. Duas ações foram tidas como principais: a formação
complementar e o trabalho em sala de aula.
A formação complementar, com ênfase nas oficinas de aprendizagem (reforço de
conteúdos), disponibilizadas para o aluno no turno inverso ao da sala de aula, tinha como foco
o apoio ao processo de aprender e incluía salas de leitura, informática e vídeo, além de
atividades esportivas e de música. Todas as atividades eram planejadas para todos os dias da
semana de forma que possibilitassem regularidade na frequência do aluno às atividades,
garantindo assim maiores possibilidades de efeitos positivos.
Em relação ao trabalho de sala de aula, especificamente em língua portuguesa e
matemática, os dados obtidos nos documentos e entrevistas, indicam que o ensino na ―Escola
Laboratório‖ era planejado em torno de temas geradores, desenvolvidos através de projetos,
os quais possuíam registros em todos os diários pesquisados, bem como nos cadernos. Os
projetos dos temas geradores organizavam todos os procedimentos pedagógicos da escola.
Dado o fato de, na região nordeste do Brasil, o problema do abandono escolar ser
um fenômeno constante e expressivo, e isto por razões tanto de ordem socioeconômicas
quanto devido ao desinteresse dos alunos pela escola, procuramos saber, durante o trabalho de
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campo, como esse se manifestava na escola e que estratégias vinham sendo adotadas para
enfrentá-lo.
Quanto ao primeiro aspecto, constatamos que os índices de abandono eram baixos
e que praticamente foram reduzidos a zero no ano de 2009. Quanto ao segundo, na opinião
dos professores e demais profissionais, em 89% das respostas, as ações desenvolvidas e
vinculadas à estratégia ―atenção à aprendizagem dos alunos‖, seriam a principal explicação.
Ou seja, referiam-se às atitudes que dizem respeito às situações em que o aluno é o centro do
processo: atenção à formação complementar dos alunos, incluindo o trabalho de reforço
escolar, a construção de projetos inovadores, como também a qualidade do trabalho da escola.
A professora Lídia (nome fictício), assim se refere a esse processo: ―Foi feito um trabalho de
parceria com toda a comunidade escolar‖. Isto corrobora o que diz Zabala (1998, p. 38) a
respeito do ensino e aprendizagem como estratégia para superar desafios: ―a situação de
ensino e aprendizagem também pode ser considerada como um processo dirigido a superar
desafios, desafios que possam ser enfrentados e que façam avançar um pouco mais além do
ponto de partida‖.
Outro aspecto a ser enfrentado a partir do que propunha a estratégia ―atenção à
aprendizagem dos alunos‖ foi a distorção idade-série, que ocorre quando a criança entra no
sistema de ensino, mas em idade defasada para a série que deveria cursar, em consequência do
abandono anterior dos estudos ou quando a reprovação lhe impediu de seguir o fluxo regular.
Para enfrentar essa realidade, a escola iniciou, em 2005, um trabalho de
organização das turmas considerando as idades adequadas para cada ano escolar. Ao mesmo
tempo, deu orientações aos pais no sentido de fazê-los compreender a importância dessa
decisão para a própria criança. Como expressou a profissional Quívia: ―No ato da matrícula
ficamos atentos quanto à idade da criança e o ano que vai cursar, orientando os pais sobre
como proceder nesses casos, sempre de acordo com a legislação vigente‖. O resultado tornouse, aos poucos, evidente e as turmas formadas por alunos com a mesma idade tornaram-se
comuns. Em 2009, a distorção idade/série estava quase resolvida, pois as distorções de idade
ainda existentes diziam respeito apenas aos alunos especiais.
O acerto desta estratégia apareceu muito claramente nas entrevistas, quando
perguntamos aos profissionais quais fatores eles consideravam elevadores do IDEB da
instituição. Entre os itens apontados, destacaram-se: a formação complementar oferecida aos
alunos (33%), a qualidade das aulas (45%), o trabalho da coordenação pedagógica (33%) e o
compromisso dos professores (28%). Ou seja, de acordo com estes resultados, os profissionais
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atribuíram a melhora do IDEB ao (bom) trabalho dos profissionais (professores e coordenação
pedagógica) e à formação complementar oferecida aos alunos.
Para encerrar esta seção, no quadro abaixo relacionamos as principais ações
comentadas pelos profissionais diretamente relacionadas com a melhoria da qualidade do
ensino da EEPK.
Quadro 1 – Ações mais relevantes da EEPK para a melhoria do ensino.
1. Leitura na escola – O projeto de leitura é considerado o ‗carro chefe‘ na escola. As atividades
são realizadas na sala de leitura e em salas de aula. Em geral, os empréstimos de livros são
feitos semanalmente. O ato de ler, escrever e interpretar é o foco principal nas séries iniciais do
Ensino Fundamental.
2. Reforço escolar – Acontece no contra turno escolar. Atualmente, as atividades de reforço
escolar para atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem são realizadas no
denominado Laboratório de Aprendizagem.
3. Capacitação de professores – Em momentos de reuniões coletivas (pedagógicas) na escola, são
oferecidos aos educadores cursos de capacitação com profissionais especializados.
4. Matrizes de referência – Planejamentos são realizados em cima das matrizes de referência da
Prova Brasil e dos descritores. Tal ação foi adotada para que os alunos pudessem ter acesso ao
conteúdo que é ‗cobrado‘ nessa avaliação e que se distancia do que é ensinado na escola.
5. PDE-Escola – Os recursos do PDE-Escola são utilizados em materiais pedagógicos e melhoras
na infraestrutura das instituições.
6. Mais Educação – A adesão ao programa Mais Educação ampliou o tempo de permanência dos
alunos na escola. Dessa forma, os alunos podem participar de atividades culturais, artísticas,
esportivas e educativas.
7. Planejamento coletivo – O planejamento é realizado coletivamente, levando-se em conta a
heterogeneidade das turmas. Os conteúdos de Matemática e Português são mais revisados. Os
professores trabalham de forma integrada, mas cada um é responsável pela sua turma.
8. Projetos Diversos – A escola desenvolve ainda projetos como: teatro, contação de histórias,
música, dança, consciência negra, ecologia, informática, robótica, esportes, família, artes e
formação humana.
Fonte: Autora com base nos dados da Escola Estadual Presidente Kennedy.

4.2 Estratégia 2: Participação dos pais no cotidiano da escola

A importância do envolvimento das famílias com a escola de seus filhos é quase
um lugar comum nos discursos dos profissionais da educação e na literatura sobre a escola e a
gestão democrática. Por exemplo, Reali e Tancredi (2005, p. 241) defendem que ―relações
mais estreitas com a escola podem favorecer a escolarização dos filhos por dar indicações à
escola a respeito de suas expectativas e por contribuir para que esse processo ocorra sem
transtornos‖. Portanto, pode-se inferir que, no caso da escola em estudo, superar as
dificuldades e promover a melhoria da aprendizagem dos alunos seria bem mais difícil sem o
apoio das famílias dos alunos. Assim, ao investigarmos este aspecto, observamos, através do
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registro nos documentos pesquisados, especificamente nas atas das reuniões do Conselho
Escolar, no qual os pais têm representação assegurada, que essa participação era, na verdade,
o desdobramento de uma estratégia visando à melhoria do desempenho escolar. Mais um
autor ajuda-nos a compreender a justeza desta iniciativa. É o caso de Caetano (2008, p. 08)
que diz ser importante

[...] considerar a necessidade de a família vivenciar reflexões que lhes
possibilitem a reconstrução da autoestima, afim de que se sintam
primeiramente compreendidos e não acusados, recepcionados e não
rejeitados, pela instituição escolar, além de que esta última possa fazê-los
sentir-se reconhecidos e fortalecidos enquanto parceiros nesta relação.

Nos 48 documentos por nós analisados, 75% compunham-se de atas do Conselho
Escolar, portanto de reuniões realizadas por esse, na qual sempre havia a participação de
representantes dos pais. Daí ser possível concluir que o Conselho, enquanto instância de uma
gestão democrática, favoreceu a socialização das decisões relativas ao dia a dia da instituição,
evidenciando a preocupação da escola com o repasse de informações, tanto as pedagógicas
como administrativas, para os representantes dos diversos setores da comunidade escolar,
entre eles os pais.
E qual foi o foco dos assuntos registrados nas atas? Esta foi a interrogação que
nos guiou inicialmente ao procedermos à leitura das atas. O foco ou os objetivos das reuniões
puderam ser agrupados em seis temas, conforme se vê na Tabela 1. Desses, o objetivo
Repassar/tratar de assuntos administrativos e pedagógicos, representa 46% do total.
Observe-se que objetivo Repassar, indica um caráter informativo, mas é seguido do objetivo
tratar de assuntos, não só administrativos, porém igualmente pedagógicos, o que, de toda
forma, diz respeito aos alunos. Se acrescentamos ao percentual de 46% mais 4% referentes a
resolver situações de indisciplina de alunos, temos 50% dos temas e objetivos voltados mais
diretamente para lidar com o corpo discente e suas demandas, por consequência, o estudante
sempre como foco das discussões.
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Tabela 2 – Objetivos das reuniões registrados nas atas.
OBJETIVOS
Repassar/tratar de assuntos administrativos e pedagógicos
Avaliar/ tomar posse no Conselho Escolar
Tratar e avaliar as ações/atividades desenvolvidas no ano
letivo
Discutir eleição para diretor, merenda escolar, greve
professores
Resolver situações de indisciplina de alunos
Prestar contas
Total

Frequência
abs
%
22
46
11
23
07
15
04

8

02
02
48

4
4
100

Fonte: Autora com base nos dados da Escola Estadual Presidente Kennedy.

Os demais objetivos registrados nas atas se concentraram nas ações rotineiras do
ambiente escolar, como, por exemplo, o plano de aplicação e prestação de contas dos recursos
financeiros oriundos dos Governos federal e estadual (Projeto Dinheiro Direto na Escola PDDE, Programa Desenvolvimento na Escola - PDE, Mais Educação, Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE e o PAGUE), greve de professores, reposição de aulas, eleição
dos membros do Conselho Escolar.
A análise das atas das reuniões permitiu-nos também conhecer o tipo de
intervenção realizada pelos representantes dos pais, visto que havia o interesse da pesquisa em
esclarecer como se deu a contribuição desses para a melhoria do IBEB da escola. O resultado
é bastante revelador de como a escola precisa saber lidar com a integração, no seu dia a dia,
da família dos alunos. Constatamos que os pais estiveram presentes em 70% das reuniões,
porém, só em 30% delas, manifestaram suas inquietações e demandas. Essas foram
classificadas como apresentado na Tabela 3:
Tabela 3 – Participação efetiva dos pais nas reuniões.
Categorias
Solicitações/ questionamentos
Elogios/sugestões/parabéns
Cobrança/insatisfação
Total
Fonte: Autora com base nos dados da Escola Estadual Presidente Kennedy.

Frequência
abs
%
06
42
04
29
04
29
14
100
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Como se vê, 42% das intervenções foram para ―solicitações/questionamentos‖, ou
seja, solicitação de melhorias para a escola, bem como questionamentos diante de situações
que consideraram possíveis de ser modificadas; 29% foram para ―elogios/sugestões/parabéns‖
- expressões de aprovação, em forma de elogios às ações e reconhecimento pelo trabalho da
escola; 29% expressaram ―cobrança/insatisfação‖, mesmo percentual da categoria anterior,
refletindo a vigilância dos pais quanto ao que se passa na escola.
Nos demais 40% de reuniões das quais participaram, os pais não se manifestaram,
no sentido referido antes, e este é um dado que pode levantar, pelo menos, duas hipóteses:
timidez, dada a falta de experiência em participar de reuniões, ou seja, de encontros formais e
institucionais, nos quais é necessário ter algum nível de informação anterior e saber se situar
na dinâmica de condução desses, o que leva tempo para os iniciantes; ou o fato de estar em
concordância com as decisões tomadas nessas reuniões. De qualquer forma, neste caso, o que
parece mais evidente é ter havido uma aceitação das decisões e encaminhamentos ali
definidos.
Assim, ficou evidente que a escola viabilizou as oportunidades para que houvesse
a participação dos pais em 48 ocasiões (reuniões), ou seja, em média, uma reunião a cada 35
dias letivos. Isto significa que o canal de interlocução entre escola e pais foi estabelecido, e
essa foi, certamente, uma estratégia significativa para melhorar os índices de desempenho da
instituição.
Os dados mostram também que a escola ampliou o envolvimento dos pais
incluindo-os em projetos, pois entre os projetos elaborados na EEPK existiam 3 direcionados
aos pais: Alimentação cidadã (2005), Escola e família se integrando em busca da paz (2009) e
Família na escola, um projeto em parceria com o SENAI (2016). Estas ações de envolvimento
dos pais estavam em sintonia com o que prega o Projeto Político Pedagógico (PPP), mesmo
não tendo sido revisado desde 2009. Nele, uma das metas da gestão democrática é ―fortalecer
o vínculo entre escola, família e comunidade‖. Os projetos buscavam, por conseguinte,
oportunizar aos pais o acesso a novos conhecimentos e o estreitamento das boas relações de
convívio com as famílias, sensibilizando-as para manter o respeito e o diálogo no ambiente
escolar e, consequentemente, tê-los perto da escola e dos filhos.
Ressalte-se, igualmente, que os profissionais interrogados pela pesquisa, quando
perguntados sobre as estratégias da escola para melhorar o índice da aprovação dos alunos,
apontaram a importância do diálogo com a família (39%), ressaltando a articulação escola e
família e parceria com toda a comunidade escolar. Da mesma forma se posicionaram quando
solicitados a dar opinião sobre o abandono escolar, afirmando que a participação das famílias
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no acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos e o seu envolvimento com a
escola, de uma forma geral, foram fundamentais para superá-lo.

4.3 Estratégia 3: Melhorar a relação administrativo-pedagógica

Neste item, consideramos os aspectos relativos à gestão, no período de 2005 a
2013, que visavam à melhoria da escola e dos índices do IDEB. Anteriormente, no Capítulo 3,
destacamos que o PPP havia sido construído em 2009 e não sofrera alterações até o ano em
que concluímos o trabalho de campo (2017). No entanto, destacamos também que muito do
planejamento nele definido continuava sendo atual para o novo momento da EEPK. A seguir,
vamos apresentar o resultado das entrevistas feitas relativas a esta estratégia, que enumeramos
como sendo a quarta, apenas para efeitos de exposição.
Dentre

os

profissionais,

pesquisados,

78%

apontaram

a

organização

administrativa e pedagógica como relevante no processo de melhoria da escola, destacando: a
organização das salas de aula por faixa etária (o que veio facilitar o trabalho dos professores
na escolha das tarefas escolares e as metodologias para apresentação dos conteúdos
curriculares); a redução do número de alunos por salas de aula, a aplicação constante da
avaliação diagnóstica e o diálogo permanente com a família dos alunos.
Como o PPP é um documento conhecido por quase todos, muitos dos quais
participaram de sua elaboração (constatação que se baseia nas observações que fizemos
enquanto professora da instituição), buscamos saber dos profissionais se as ações previstas
nesse documento contribuíram, de fato, para o aumento do IDEB. O nosso interesse sobre este
aspecto pode ser justificado por compreendermos, como pregam os teóricos da gestão escolar,
que o PPP é uma forma de planejamento e, assim sendo, a sua elaboração implica
organização, estudo e trabalho coletivo na escola (GRACINDO, 2004). Como também
afirmou a professora Patrícia: ―O PPP é um instrumento que norteia as ações da escola‖.
As respostas dos sujeitos apontaram para o seguinte resultado: 67% concordaram
que o PPP teve relevância na melhoria da escola e 22% consideraram que, apenas em parte, o
PPP contribuiu para isso. A professora Francisca justificou: ―Todo trabalho bem elaborado e
bem desenvolvido contribui efetivamente para o processo ensino-aprendizagem‖. Apenas 6%
não souberam opinar sobre esta questão.
Tivemos igualmente o interesse em saber dos profissionais se o Conselho Escolar
contribuiu para o aumento do IDEB. Assim, 58% disseram que o Conselho Escolar foi muito
importante para o bom desempenho da escola e 31% que o Conselho Escolar funcionou
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satisfatoriamente e está bem representado pelos pais e demais segmentos da escola. Temos
ainda 11% que afirmam não saber opinar, pois não têm informação sobre o conselho.
Observamos, então, que os sujeitos percebem o Conselho Escolar como relevante
para a escola, por ser um espaço democrático que visa unir as forças de todos que buscam
uma escola de qualidade.
Em síntese, podemos concluir que a escola escolheu e soube conduzir seu
processo de gestão apoiada em mecanismos legítimos de representação dos segmentos
envolvidos com a educação ofertada e isso está em consonância com as vertentes básicas da
gestão escolar: participação da comunidade escolar na escolha do gestor; criação de um
colegiado/conselho escolar e repasse de recursos financeiros para a escola (LUCK et al.,
2006). Nessa mesma direção, afirmam os autores que ―o conceito de gestão já pressupõe, em
si, a ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações,
decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas, em conjunto‖ (ibid., p. 17).
Um último aspecto ainda relacionado com a gestão da escola diz respeito à
avaliação institucional. Sobre isto, 95% dos professores responderam que já avaliaram a
escola nos seus aspectos pedagógicos, físicos e sociais.

4.4 Estratégia 4: Formação dos profissionais

Constatamos um certo consenso entre os profissionais entrevistados sobre a
importância de sua formação, realizada tanto em nível médio, superior, quanto na pósgraduação, além da formação continuada. Para eles e elas foi uma das estratégias da escola
que muito contribuiu para melhorar a aprendizagem do aluno. Dado o empenho da gestão
neste aspecto e o interesse dos envolvidos, os horários de atividades de ensino foram sempre
organizados, visando permitir aos profissionais realizarem os cursos de formação que
escolheram. Muitos tiveram essa oportunidade no Instituto de Educação Superior Presidente
Kennedy (IFESP), ao qual a EEPK está vinculada como laboratório para professores
concluintes do Curso Normal, ou em outras instituições, quando realizaram cursos de
graduação ou pós-graduação lato sensu. Neste último caso, estão 61% dos profissionais. Já
em relação à pós-graduação stricto sensu apenas 6% a possuem, sendo, exclusivamente, o
mestrado em educação.
A formação continuada, no que se refere aos cursos de extensão e
aperfeiçoamento, foi feita por 100% dos professores pesquisados. Todos afirmaram ter
participado de, pelo menos, um curso, seja realizado ou intermediado pela própria escola
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(83%), pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura -SEEC (83%), ou oferecido pelo
IFESP (67%), além de outras instituições citadas por 39% dos sujeitos pesquisados.
Nas respostas dadas a este questionamento foi percebido que a maioria dos
sujeitos fez mais de um curso em mais de uma instituição, no período de 2005 a 2013. Mas, o
que chama a atenção é o fato de mencionarem a própria escola como realizadora da formação
continuada, mesmo que esta tenha, muitas vezes, apenas intermediado a realização do curso.
O que nos leva a perceber que o próprio trabalho cotidiano figura, para estes profissionais,
como espaço de formação, o que, como sugere Alarcão (2007), trata-se de um ―processo de
qualificação na ação‖. E acrescenta:
O que quero é salientar a riqueza formativa das situações de trabalho e
chamar a atenção para três eixos que parecem fundamentais nesse potencial
de formação: a interação com as tarefas educativas, a interação com os
outros e a interação de cada um consigo próprio (p.18-19).

Diz ainda a autora que são ricos os momentos de interação dos professores com o
trabalho, os colegas, alunos e a reflexão, quando há oportunidade para isso. A escola guarda
essa possibilidade ao investir na formação de seus profissionais.
Sobre a formação continuada, diz também a professora Beatrice: ―está presente na
dinâmica da própria escola, acontece nos estudos e planejamentos, nos encontros, nas oficinas
pedagógicas, etc‖.
Ainda quando interrogados a respeito da contribuição do próprio trabalho para o
aumento do IDEB, na função que desempenhou entre 2005 e 2013, 89% manifestaram-se
confiantes e seguros do seu próprio desempenho no processo de melhoria da escola. Uma boa
ilustração desse sentimento é dada pela resposta da professora Beatrice, quando questionada a
esse respeito: ―sim, porque ela não ocorreu de forma isolada, constituiu um processo de forma
sistemática, articulada e permanente, buscando garantir a organização e o desenvolvimento da
gestão escolar‖.
Apenas 11% dos pesquisados preferiram não responder a esta questão, o que nos
leva a admitir, pelo menos, duas possibilidades: não achavam que contribuíram e não
quiseram externar ou nunca haviam refletido sobre essa questão. Enfim, concluímos, a
formação dos profissionais da educação foi, sem dúvida, um fator relevante para a melhoria
da escola.
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4.5 A Opinião dos professores sobre o IDEB

Para encerrar este capítulo, vamos apresentar os dados referentes às opiniões
sobre a avaliação externa levado a cabo pelo MEC e que resulta na produção do IDEB.
Alicerçados nos estudos de Simões (2002), elaboramos um questionário cujo
interesse era avaliar algumas informações dos professores a respeito da avaliação diagnóstica,
avaliação externa e seus resultados. O questionário foi aplicado aos educadores das séries
iniciais do Ensino Fundamental da Escola Kennedy.
Ao serem indagados sobre a avaliação diagnóstica, os educadores informam que
―[...] ser avaliado é importante, pois possibilita repensar posturas e refletir sobre a prática
cotidiana‖. Alguns chegaram a admitir que ―[...] é sair da zona de conforto, de uma posição
cômoda para avançar no processo ensino aprendizagem‖. Constatamos que a maioria dos
professores respondeu que a função da avaliação é de verificação e mensuração. É o
tradicional modelo em que, segundo Luckesi (2002, p. 84), ―[...] professores e professoras, em
sua prática cotidiana, [...] praticam exames como se estivessem praticando avaliação‖. Além
disso, a representação da avaliação, como um instrumento que gera desconforto e ansiedade,
também foi evidenciada nas respostas dos educadores.
Ainda de acordo com Luckesi (2002, p. 83):

Para, efetivamente, trabalharmos com avaliação, necessitamos criar um novo
padrão de conduta consciente – o padrão de avaliação. É preciso romper com
o campo mórfico estabelecido e herdado, abrindo espaço a uma verdadeira
experiência de avaliação, liberta do campo mórfico, que se transformou
numa representação.

De uma maneira geral, os educadores têm pouco conhecimento sobre o IDEB. Na
percepção dos professores, o índice é a forma que o Governo criou para avaliar o ensino
básico. No entanto, para alguns dos atores escolares, os resultados do IDEB representam a
realidade da escola e o nível de aprendizagem em que os alunos se encontram. Para eles, este
índice representa uma tentativa válida de melhorar a educação pública no país e incentivar às
escolas a repensar futuras ações.
Por outro lado, há educadores que consideram o índice como um instrumento de
fim classificatório, que promove o ranqueamento e responsabiliza professores e escolas pelo
desempenho nas avaliações externas. Além disso, para esses educadores, a escola requer uma
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soma de indicadores que melhor explicitem sua realidade. Analogamente, os docentes
afirmam que o Governo, durante o processo de discussão e elaboração das avaliações
externas, não levou em consideração as suas ideias, escolhendo, então, seus próprios
interlocutores.
Nessa direção, Perrenoud (1994, p. 194) considera que:

Quando a avaliação é imposta a uma escola pelo sistema educacional do qual
faz parte, a relação de forças é evidente: uma administração central quer se
certificar de que as escolas observam os programas e as regras comuns e
atingem um rendimento aceitável. Provavelmente, uma parte das escolas, no
final das contas, sairá ganhando com uma operação deste tipo, mas, no
início, todas poderão sentir-se ameaçadas, principalmente se se pretende
conduzir a avaliação segundo critérios "objetivos" e métodos "científicos".
Pois, nesse caso, ninguém poderá proteger-se de um julgamento negativo
invocando o arbítrio de um observador, sua má compreensão do que ocorre
na escola, seus erros ou o tipo de aproximação que adota, ou ainda sua
cumplicidade com informantes mal-intencionados. A avaliação é sentida
também como ameaça quando, mesmo sem ser determinada pela
administração central à qual a escola está ligada, emana de uma organização
independente, que tem o poder de estabelecer uma classificação pública.

Com efeito, esta sentença (re)afirma a resistência, por parte de alguns educadores,
aos sistemas de avaliação e seus resultados. Ao se propor uma avaliação externa, sem a
coparticipação efetiva de uma das partes, o processo se torna objetivo unilateral.
Pela análise das opiniões dos educadores, fica evidente a sensação de insegurança
em relação a quem os indicadores das avaliações externas estão servindo. Para os professores,
existe uma descrença em relação às avaliações por não se reverterem os resultados
encontrados em ações efetivas de melhorias dentro da escola, por parte do governo federal e
estadual. Porém, eles consideram importante avaliar e ser avaliado.
Em linha com este raciocínio, ao serem indagados sobre o que é uma educação de
qualidade, os professores afirmaram que qualidade é um conceito complexo demais para ser
mensurado por um único indicador como o IDEB. Além disso, para os educadores, a
qualidade da educação não pode ser resumida em números que contemplam apenas os
conteúdos de Matemática e Português e a taxa de aprovação. Na realidade da escola, tanto os
fatores externos como os internos devem ser levados em conta nesse processo de avaliação,
desempenho e qualidade do ensino.
Observa-se que, para os educadores, uma educação de qualidade é aquela:
 Voltada para a transformação social;
 Em que há efetivamente a aprendizagem;
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 Que possa dar a todos, indistintamente, a oportunidade de aprender;
 Que não vise somente à quantidade (números), mas à formação cognitiva, afetiva
e social do educando;
 Que seja igualitária e transformadora;
 Que valorize os profissionais em educação e dê condições favoráveis para o
desenvolvimento de suas atividades;
 Que proporcione os mesmos direitos e oportunidades aos alunos vindos de todas
as classes sociais;
 Que promova o desenvolvimento dos alunos em seus diversos aspectos;
 Em que haja o comprometimento de todos.
Contudo, corroboramos o pensamento de Demo (1994):

Usa-se muitas vezes o conceito de educação de qualidade para acentuar seu
compromisso construtivo de conhecimento. Pode ser tomado como
pleonástico, já que os dois termos se implicam intrinsecamente. Não há
como chegar à qualidade sem educação, bem como não será educação
aquela que não se destinar a formar o sujeito histórico crítico e criativo.
(DEMO, 1994, p. 16, grifos nossos)

Nessa direção, percebe-se que, na opinião dos educadores, a avaliação externa
ainda não é uma aliada da promoção da qualidade da educação no país. Os atores escolares
esperam que tais avaliações gerem, de fato, transformações na educação pública. Para eles, os
resultados das avaliações externas devem fornecer subsídios para tomadas de decisões e
formulação de políticas públicas educacionais voltadas e melhorar a qualidade da educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

―Nossa escola melhorou muito no IDEB. No
nosso estado, somos a melhor.‖ (A)―O IDEB
mede muito a qualidade, porém não dá
condições para a qualidade.‖ (B) ―O IDEB é o
retrato da escola. O IDEB é realmente como
está a escola. É uma coisa que não pode ser
mascarada, certo?‖ (C)

Esta pesquisa pautou-se pela necessidade de compreender as estratégias e ações
desenvolvidas pela Escola Estadual Presidente Kennedy que a fizeram atingir a maior nota no
IDEB do estado do Rio Grande do Norte. Isto porque essa conquista não foi fruto do acaso,
mas de decisões conscientes da gestão e dos profissionais ali atuantes.
Iniciamos o nosso estudo buscando uma visão de contexto das políticas
educacionais no Brasil e a trajetória das avaliações externas. A melhoria da qualidade aparece,
então, como um dos principais desafios. Desafio esse que tem ensejado políticas nacionais e
estaduais, assim como o debate sobre a complexidade de se precisar conceitualmente a
qualidade em educação e também a realização de pesquisas que buscam evidenciar os
indicadores de tal qualidade. Ainda que se reconheça o peso de fatores extraescolares no
processo de escolarização e nos seus resultados, é comum o entendimento de que é preciso e
possível melhorar a escola pública e a sua prestação educacional. Observamos que as políticas
têm enfatizado a melhoria dos resultados escolares em termos de rendimento, que implica a
regularização do fluxo escolar, e de desempenho cognitivo dos alunos nos componentes
curriculares avaliados.
Entendemos que a avaliação externa e, consequentemente, o IDEB, se
caracterizam como propositores de políticas públicas do Estado para mobilizar ações de
melhoria. O IDEB como política de regulação do Estado e legitimação da qualidade, em
busca de significados para o setor educacional, definindo prioridades a partir dos dados
coletados. No entanto, essa racionalidade do Estado se manifesta somente nos dados
estatísticos apresentados no momento de divulgação do IDEB, pois as ações e propostas de
melhoria da qualidade educacional – como valorização docente, piso salarial compatível com
a função, redução do número de estudantes por sala, bibliotecas e salas de informática bem
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equipadas, cursos de formação e aperfeiçoamento para os professores, e aumento do valor de
financiamento da educação – não são comumente implantadas pelo Estado.
Voltamos a nossa atenção para essa Escola no intuito de identificar as suas
características, os seus principais desafios na prestação educacional e as suas potencialidades.
A qualidade do ensino é vista como sua principal característica, pois a escola conquistou esse
lugar, construindo essa imagem com o apoio da comunidade e dos pais dos alunos. Mesmo
assim, até o momento, não tem um espaço suficiente com quadra coberta, sendo a superação
dessa limitação o seu maior desafio. Isso impede que ela dê consequência ao seu potencial de
crescimento, atendendo às demandas comunitárias.
Ampliar a oferta de vagas para atender à demanda existente e melhorar ainda mais
o rendimento escolar são seus principais desafios. Professores, gestores e pais se preocupam
em manter e elevar a qualidade expressa pelos indicadores oficiais. Constatamos que os
resultados positivos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) não têm sido
motivo para desatenção dos professores à melhoria da qualidade do ensino.
Foi possível também observar que o IDEB não foi o principal responsável pela
qualidade existente na Escola. Este indicador demonstrou ser apenas uma constatação do que
a instituição já é e vem construindo durante sua história na comunidade em que se insere.
Investigamos os indicadores da qualidade do ensino fundamental (1º ao 5º ano)
nessa Escola, observando a forma pela qual ela se organiza e atua e ouvindo os atores
escolares e mães/pais a respeito de como explicam a qualidade evidenciada pelos indicadores
oficiais.
Constatamos que na EEPK a condição socioeconômica das famílias dos alunos e a
proximidade cultural entre professores e alunos são condições que favorecem o ensino. Mas, a
qualidade deste está relacionada também a indicadores como: estabilidade de professores,
organização da escola, trabalho em equipe, articulação com os pais e motivação dos alunos.
Esses podem ser traços peculiares e fundamentais que contribuem para a melhoria da
qualidade do ensino ali prestado, conforme constatamos nas entrevistas realizadas.
A direção e coordenação pedagógica consideram que os principais indicadores de
qualidade da escola são o comprometimento da coordenação, dos professores, a parceria
escola e família, a cobrança de responsabilidade de alunos e pais e o comprometimento dos
professores com a Escola. Os fatores mais destacados pelos professores foram o trabalho em
equipe, a articulação entre os profissionais da escola, o compromisso dos pais e professores e
a prática disciplinar adotada.
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Entre os pais de alunos, os indicadores de qualidade apontados foram: exigência e
disciplina escolares, altas expectativas de pais e professores, apoio dos pais no processo
educativo, dedicação e bom desempenho dos professores.
Destacamos, com base na visão dos atores escolares, que houve ênfase nos
aspectos do trabalho em equipe e articulação dos profissionais e a participação dos pais na
escola. Certamente as condições socioeconômicas e culturais das famílias dos alunos
favorecem a participação dos pais na escola. O nível de instrução dessas famílias pode fazer
com que se preocupem assiduamente com a educação dos filhos, assegurando que o processo
que ocorre na escola tenha continuidade no ambiente familiar.
Seria importante que outra pesquisa investigasse se esses indicadores estão
presentes nos anos finais do ensino fundamental que, conforme mencionado na introdução
deste trabalho, tem apresentado resultados menos favoráveis nos indicadores oficiais.
Foi possível observar que no contexto da EEPK os fatores socioculturais parecem
influenciar mais do que o esperado no desempenho da instituição, principalmente pelo que
representa para a sociedade local, havendo assim a necessidade de estudos mais aprofundados
neste sentido.
Concluímos que a melhoria da qualidade do ensino fundamental não prescinde da
continuidade das políticas públicas voltadas para esse objetivo. Além da atuação consequente
do Estado a iniciativa da sociedade também pode ser importante. Como vimos, na EEPK
muitas das necessidades não são atendidas pelo Poder Público, mas pela comunidade local, o
que não isenta a instância governamental de suas responsabilidades com a instituição.
A pesquisa mostrou que a Escola é de pequeno porte, organizada, com regras
disciplinares que se dispõem tanto para alunos quanto para funcionários, que se efetiva pela
cobrança sistemática. Outras escolas também podem conseguir esta organização. O
engajamento de seus profissionais e a participação das famílias, também são fatores que
podem ser tomados como referência.
Salientamos que a escola analisada é uma realidade complexa e os seus
indicadores de qualidade não devem ser tomados isoladamente, por que também fazem parte
do contexto. Cada escola pública brasileira possui suas peculiaridades, de modo que seus
indicadores de qualidade não devem ser entendidos como ―receita de qualidade‖. Mas, é
consenso que o direito à educação pública de qualidade é uma necessidade emergente, isso faz
com que estudos nesta temática contribuam para que as demais instituições escolares reflitam
sobre seus indicadores de qualidade e as suas potencialidades no desenvolvimento da oferta
de ensino.
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Esperamos ter somado aos estudos empíricos sobre a complexa questão da
qualidade do ensino fundamental em sua fase inicial. Em especial, por havermos privilegiado
a perspectiva de atores locais que materializam a escola pública. Mesmo sendo um simples
―estudo de caso‖, esperamos ter contribuído para o debate do tema na área que, seguramente,
não prescinde das abordagens qualitativas. Embora com as suas inegáveis limitações, este
trabalho pode somar com pesquisas dedicadas à análise de como se percebe e enfrenta o
desafio da qualidade do ensino fundamental — um direito de todos.
A Escola Kennedy chega a resultados tão satisfatórios por entender que a nota do
IDEB é um processo de construção onde a prioridade deve ser o ensino e aprendizagem do
aluno. Com isso, reafirmamos o diferencial em trabalhar com uma equipe de professores
coesos e comprometidos. Mas não podemos deixar de levar em consideração que a crise
política e financeira pela qual passa nosso país vem influenciando e prejudicando o avanço do
setor educacional. Em concordância com isso, no último ano da divulgação dos resultados na
nota do IDEB, mesmo continuando com as práticas pedagógicas que deram certos a Escola
Kennedy diminuiu seu resultado. Acreditamos que esse é um aspecto que vale a pena ser
pesquisado: analisar a nova conjuntura da educação e das políticas públicas frente à retirada
de direitos e da não valorização das políticas educacionais.
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ANEXO 1 – Pesquisa: A organização do cotidiano escolar da Escola Estadual Presidente
Kennedy e sua repercussão no IDEB
Danyelle Rosana Guedes – Mestranda em Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Entrevistados: Pais/mães de alunos do 5º ano do ensino fundamental. Professores e Gestão da
escola.
Data: _______________

QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS

1. Dados da mãe e da família
a) Nível de escolaridade: ( ) Ano iniciais do ensino fundamental ( ) Anos finais do ensino
fundamental ( ) Ensino médio ( ) Ensino Superior ( ) Especialização
( ) Mestrado ( ) Doutorado
b) Instituição em que realizou a maior parte de sua formação: ( ) pública ( ) privada
c) Trabalho (profissão, ocupação, atividade produtiva): __________________________
d) Faixa de renda mensal da família:
( ) até 2 Salários Mínimos
( ) de 3 a 4 Salários Mínimos
( ) de 5 a 6 Salários Mínimos
( ) de 7 a 8 Salários Mínimos
( ) de 9 a 10 Salários Mínimos
( ) de 11 a 12 Salários Mínimos
( ) de 13 a 15 Salários Mínimos
( ) acima de 15 Salários Mínimos

e) Número de filhos: ______

f) Quais destes recursos a sua família disponibiliza para os seus filhos:
( ) livros de literatura infantil ou juvenil (historinhas, contos, crônicas, romances, etc)
( ) revistas de notícias
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( ) revistas especializadas (em ciências, geografia, história, artes, saúde, ecologia, informática
e outras)
( ) revistas em quadrinhos
( ) jornal local
( ) computador
( ) acesso à Internet
( ) jogos eletrônicos
( ) filmes em DVD
( ) Netflix
g) Qual é a atividade cultural de que a família participa mais frequentemente?
_________________________________

2. Informações sobre a escolarização dos filhos matriculados na EEPK
a) Educação antes do ensino fundamental: ( ) 1 ano

( ) 2 anos ( ) 3 anos ( ) mais de 3 anos

b) Educação no ensino fundamental: ( ) sem repetência

( ) com repetência

c) Atividades de reforço, acompanhamento, recuperação na própria escola em horário
complementar às aulas regulares:
( ) participa sempre ( ) participa as vezes ( ) nunca participa ( ) não são oferecidas
d) Atividades de reforço, acompanhamento, aula particular providenciadas pela família (pagas
ou não):
( ) participa sempre ( ) participa as vezes ( ) nunca participa

3. Informações sobre o envolvimento da mãe nas atividades escolares do filho
a) A sua vinda à EEPK ocorre: ( ) frequentemente ( ) às vezes ( ) raramente

b) Os três principais motivos que a fazem vir à EEPK são:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) Que costuma fazer com relação às atividades escolares de seu filho?
( ) vistoriar os seus cadernos e trabalhos
( ) olhar as suas provas e trabalhos avaliativos
( ) olhar as suas notas
( ) auxiliar nas tarefas
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( ) auxiliar na sua preparação para as provas
( ) conversar sobre o seu aprendizado
( ) providenciar-lhe ajuda de outra pessoa
( ) facilitar o estudo com colegas
( ) exigir bons resultados
( ) premiar/elogiar bons resultados
( ) punir resultados insatisfatórios
( ) outros.
Quais?
______________________________________________________________________
3. Sobre a EEPK
a) Como a Senhora avalia o trabalho realizado pela EEPK com os seus filhos?
( ) ótimo ( ) muito bom ( ) bom ( ) regular ( ) ruim

( ) péssimo

c) Quais são, na sua avaliação, as duas principais qualidades da EEPK?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

d) Quais são, na sua avaliação, os dois defeitos mais graves ou os dois pontos fracos da
EEPK?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PAIS DOS ALUNOS DA EEPK

1. Por que o seu filho estuda na EEPK?
2. Qual a sua opinião sobre o funcionamento e administração da EEPK?
3. Qual a sua opinião sobre os professores da EEPK?
4. Qual a sua opinião sobre o conteúdo e os métodos de ensino da escola?
5. Qual a sua opinião sobre o material didático (livros didáticos) adotado pela escola?
6. Qual a sua opinião sobre os procedimentos de avaliação da aprendizagem dos alunos?
7. Qual a sua opinião sobre a forma como o seu filho é tratado na escola?
8. Qual a sua opinião sobre as práticas disciplinares da escola?
9. Qual a sua opinião sobre a participação dos pais na escola?
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10. Você participa ou conhece o conselho da escola?
11. Você sabe o que é o IDEB? Em sua opinião por que a EEPK tem conseguido se destacar
no Ideb?

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES

1. Informações de formação e experiência docente
a) Marque a formação que possui e especifique o (s) curso (s) da qual participou:
( ) Graduação. Curso:_________________________
( ) Especialização. Curso: ______________________
( ) Mestrado. Curso: __________________________
( ) Doutorado. Curso: _________________________
b) A sua graduação foi realizada em instituição: ( ) pública ( )privada
c) Tempo de atuação como docente: ___________________
d) Tempo em que atua como docente na EEPK: ___________________
e) Número de escolas em que trabalha atualmente:_____________
f) Número de horas diárias de trabalho docente: ______________
g) A sua condição profissional na escola é: ( ) professor efetivo ( ) professor temporário
h) A sua faixa salarial compreende: (

) De 3 a 4 salários mínimos (

) Acima de 5 salários

mínimos
i) Você costuma participar de cursos de aperfeiçoamento pedagógico? ( ) sim

( ) não

j) Caso a resposta for afirmativa, quantos cursos anualmente em geral você frequenta?
________________________________________
k) A maioria dos cursos que você participa são promovidos por qual instituição?
(

) Instituições privadas (

) Escola em que trabalha (

) Secretaria Estadual de Educação

2. Informações sobre o trabalho pedagógico que realiza na EEPK:
a) Atualmente em que ano do ensino fundamental você trabalha? _________________ b)
Cite quais são os principais recursos pedagógicos que você utiliza regularmente e que são
disponibilizados pela escola: ____________________________________
______________________________________________________________________
c) Você considera estes recursos: ( ) suficientes (

) insuficientes

d) Quanto tempo você permanece semanalmente exclusivamente em contato com os alunos na
sala de aula? ___________________________________________
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e)

Quantas

horas

semanais

você

tem

para

realizar

o

planejamento

didático?

______________________
f) O planejamento é realizado:
(

) individualmente

(

) Com toda a equipe docente

(

) Com docentes que atuam com a mesma turma

(

) Juntamente com a coordenação pedagógica

(

) Com a direção

g) Você considera o envolvimento dos pais nas atividades escolares dos filhos na EEPK: (
suficiente (

) ótimo (

) insuficiente (

)

) péssimo

h) Escreva dois aspectos positivos e dois negativos da EEPK para você que atua como
docente

nesta

escola:

____________________________________________

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DA EEPK

1) Como você avalia a estrutura e o funcionamento da EEPK?
2) Como você avalia a participação dos pais na educação dos filhos que estudam na EEPK?
3) Você concorda com a metodologia de ensino adotada pela escola?
4) Como você utiliza os livros didáticos adotados pela escola?
5) Como você realiza a avaliação da aprendizagem dos seus alunos?
6) Como você avalia a disciplina na EEPK?
7) O que você entende por avaliação?
8) Quando é avaliado, como você reage?
9) Você já teve oportunidade de avaliar sua escola?
10) Quais os principais desafios ao atuar como docente na EEPK?
11) Na sua opinião, a escola tem obtido destaque no IDEB, por quais motivos?
12) O que é para você uma educação de qualidade?
13) Como os resultados do IDEB são trabalhados na escola? Há momentos de discussão
coletiva?
14) A que você atribui a queda da nota do IDEB no ano de 2015?
15) Você acha que a gestão da escola é democrática?
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16) Você acha que o Programa Mais Educação e os demais projetos da escola influenciou no
desempenho no IDEB?
12) O resultado do IDEB muda alguma coisa na escola em relação ao trabalho pedagógico?

QUESTIONÁRIO PARA A DIREÇÃO

1. Informações de formação e experiência em gestão escolar:
a) Marque a formação que possui e especifique o (s) curso (s) da qual participou:
( ) Graduação. Curso:_______________________________________________
( ) Especialização. Curso: ___________________________________________
( ) Mestrado. Curso: ________________________________________________
( ) Doutorado. Curso: _______________________________________________
b) A sua graduação foi realizada em instituição: ( ) pública ( ) privada
c) Possui experiência docente anterior ao cargo de direção? (

) sim

(

) não

d) Caso a resposta seja afirmativa, especifique quanto tempo de experiência docente:
_________________________________________________________________
e) Tempo de atuação no cargo de direção escolar: ___________________
f) Tempo em que atua como diretor na EEPK: ___________________
g) A designação para o cargo de direção escolar ocorreu de que forma?
(

) Eleição na comunidade escolar (

) Indicação da secretaria estadual de educação

h) A Secretaria Estadual de Educação tem promovido capacitação para a gestão escolar? (
sim (

)

) não

Caso afirmativo, com que frequência anualmente? ________________________
2. Informações sobre o funcionamento e gestão da EEPK:
a) Você considera a equipe profissional da EEPK:
(

) suficiente para o quantitativo de alunos (

) requer a atuação de mais profissionais

b) Para você os recursos pedagógicos disponíveis na escola são:
(

) suficientes

( ) insuficientes
(

) precários

c) Você considera o envolvimento dos pais nas atividades escolares dos filhos na EEPK: (
suficiente (

) ótimo (

) insuficiente (

) péssimo

)
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d) Com quais profissionais você pode contar para o apoio no trabalho de gestão escolar da
EEPK? Cite abaixo:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) Descreva dois aspectos negativos e dois positivos do trabalho na direção escolar da EEPK:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A DIREÇÃO DA EEPK

1)Como você avalia o trabalho da equipe docente da EEPK?
2) Como você avalia a estrutura física da EEPK?
3) Como tem sido tratada a prática disciplinar com os alunos na EEPK?
4) Qual o incentivo que a Secretaria Estadual de Educação tem dado à escola, tendo em vista
que a mesma possui o melhor índice estadual no IDEB?
5) Quais são os desafios a serem superados pela escola?
6) O que significa uma escola de qualidade para você?
7) Na sua opinião por quais motivos a EEPK tem conseguido se destacar no IDEB?
8) Quais as ações implementadas pela escola para melhorar o seu desempenho no IDEB?
9) A que você atribui a queda da nota do IDEB no ano de 2015?

QUESTIONÁRIO PARA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

1. Informações de formação e experiência docente:
a) Marque a formação que possui e especifique o (s) curso (s) da qual participou:
( ) Graduação. Curso:_______________________________________________
( ) Especialização. Curso: ___________________________________________
( ) Mestrado. Curso: ________________________________________________
( ) Doutorado. Curso: _______________________________________________
b) A sua graduação foi realizada em instituição: ( ) pública ( ) privada
c) Você possui experiência docente anterior ao cargo de coordenação pedagógica?
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d) Caso a resposta anterior seja afirmativa, quanto tempo de experiência docente?
______________
e) Tempo de atuação como coordenador pedagógico: ________________________
f) Tempo em que atua como coordenador pedagógico na EEPK: _____________
g) Descreva como ocorreu a sua designação para o cargo de coordenador pedagógico:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
h) Você tem recebido capacitação da Secretaria Estadual de Educação para o trabalho na
coordenação pedagógica? (
i)

Caso

a resposta

) sim

anterior

( ) não
seja

afirmativa,

com que

frequência

anualmente?

____________________
2. Quanto ao Projeto Político Pedagógico da EEPK:
a) Quanto a elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, pode-se considerar que foi
realizada:
(

) Pela direção escolar

(

) Pela coordenação pedagógica

(

) Pelos professores

(

) Pela equipe escolar

b) Quanto ao conhecimento de principais fundamentos do Projeto Político Pedagógico,
podemos dizer que são conhecidos por:
(

) professores

(

) direção

(

) coordenação

(

) funcionários administrativos

(

) pais

(

) alunos

c) Com relação aos conteúdos e metodologia de ensino expressos no Projeto Político
Pedagógico, você considera que são:
(

) atualizados e eficaz

(

) incoerentes com o trabalho pedagógico efetivo

(

) suficientes

(

) requerem ser revistos

3. Quanto ao trabalho da coordenação pedagógica:
a) Com quais atores a sua atuação tem sido mais frequente?
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( ) pais ( ) professores ( ) alunos ( ) direção ( ) todos de maneira equilibrada
b) A coordenação pedagógico tem promovido capacitação aos professores?
(

) sim (

) não

Caso a resposta seja afirmativa, com que frequência anualmente? ___________
c) Você considera a participação dos pais na educação dos filhos na EEPK:
(

) suficiente (

) ótima (

) insuficiente (

) péssima

d) Descreva dois aspectos positivos e dois negativos do trabalho na coordenação pedagógica
da EEPK:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA
EEPK

1. Como você caracteriza a equipe docente que atua na escola?
2. A escola realiza algum sistema de avaliação próprio, a fim de verificar e monitorar o
desempenho dos alunos?
3. Ao observar que determinados alunos estão apresentando baixo desempenho nas notas
bimestrais, alguma medida é tomada? O que geralmente é feito?
4. Como são realizadas as práticas disciplinares na escola?
5. Como você avalia a estrutura física da escola?
6. Como você caracteriza uma escola de qualidade?
7. Por quais motivos você acredita que a escola tem conseguido destaque no IDEB?
8. A que você atribui a queda da nota do IDEB no ano de 2015?
9. Quais os principais desafios da EEPK?

