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RESUMO 

 

 

CORDEIRO, Gisele Alves da Costa. O olhar de professores sobre o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb): possibilidades e limitações.  

(Dissertação) – Mestrado em Educação: Currículo, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2014. 

 

O presente trabalho analisa, sob a ótica de professores de duas escolas do 
Município de São Paulo, as possibilidades e limitações dos resultados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no currículo escolar. Traz breve 
contextualização político-educacional da temática, abordando o papel do Estado na 
Avaliação da Educação Básica, assim como as características, tendências, 
influências e o uso dos resultados do Ideb nas escolas. O estudo segue a 
abordagem qualitativa e a pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública do 
Município de São Paulo. Os sujeitos foram os(as) professores(as) que atuam nos 
anos finais dos ciclos do ensino fundamental, das áreas de conhecimento de Língua 
Portuguesa e Matemática, ambas avaliadas no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) e na Prova Brasil e que compõem o Ideb. A coleta de 
dados da pesquisa ocorreu por meio de análise bibliográfica, documental e 
entrevistas semiestruturadas. Como resultados, verificou-se que há convergência na 
fala dos(as) professores(as) pesquisados(as) sobre a importância das avaliações 
externas. Verificou-se também que a ênfase dada aos resultados da avaliação vem 
acarretando repercussões no currículo. Constatou-se ausência de relatórios 
qualitativos dessas avaliações, o que poderá enfraquecer possível discussão 
pedagógica para a tomada de decisões tanto para a comunidade educativa quanto 
para as Políticas Públicas de Avaliação. 

 

 

Palavras-chave: Políticas públicas de avaliação; Ideb; Currículo. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

CORDEIRO, Gisele Alves da Costa. The teachers look at the basic education 
development index (IDEB): possibilities and limitations (Master) - Master of 

Education: Curriculum, University of São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2014. 

 

This paper analyzes, from the perspective of teachers from two schools in the city of 
São Paulo, the possibilities and limitations of the results of the Basic Education 
Development Index (IDEB) in the school curriculum. Brings brief political and 
educational context of the theme, stressing the role of the state in Evaluation of 
Primary Education, as well as the characteristics, trends, influences and the use of 
the results of Ideb in schools. The study follows a qualitative approach and the 
research was conducted in two public schools in São Paulo. The subjects were (as) 
teachers (as) who work in the final years of the cycles of basic education, the 
Portuguese-speaking areas of knowledge and mathematics, both evaluated in the 
National System of Basic Education Evaluation (SAEB) and Proof Brazil and 
comprising the Ideb. The collection of survey data were collected through literature 
review, documentary and semi-structured interviews. As a result, it was found that 
there is convergence in the speech of (as) teachers (as) surveyed (as) about the 
importance of external evaluations. It was also found that the emphasis on evaluation 
results is resulting impact on curriculum. It found no qualitative reports of these 
assessments, which could weaken possible pedagogical discussion for decision 
making both for the educational community as for Public Policy Evaluation. 

 

 

Keywords: public evaluation policies; Ideb; Curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pelo desenvolvimento da presente pesquisa vem sendo 

construído ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, a partir de  

questionamentos sobre a qualidade da educação e, especificamente, as 

repercussões do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nas escolas 

públicas, uma vez que é indicado para medir a qualidade da educação e indutor de 

políticas públicas da educação. 

Durante a graduação do curso de Pedagogia, recebi o convite para atuar 

como instrutora de formação humana em um projeto socioeducativo e cultural em 

uma Organização Não Governamental (ONG) no Município de São Paulo que, na 

época, atendia crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade.  

As turmas eram atendidas no contraturno da escola regular e os alunos eram 

separados por interesse de oficina, independentemente da idade. Ao todo, quatro 

oficinas culturais ofereciam Dança, Teatro, Artes e Música. Além da disciplina que eu 

ministrava, denominada Grupo de Informação e Orientação (GIO). 

Nesse projeto cultural, surgiu a possibilidade de acompanhar diversos alunos 

com diferentes idades e anos escolares. Assim, deparei-me com a má qualidade 

oferecida nas escolas públicas. A má qualidade a que me refiro, não trata apenas 

das competências básicas, como competência de leitura e resolução de problemas, 

embora essas dificuldades também fossem manifestadas nos grupos de formação 

da disciplina ministrada, e essas observações se confirmavam nas constantes 

reclamações dos professores de  outras oficinas.  

No entanto, essa qualidade educativa almejada, conforme Paulo Freire 

(1988), é aquela capaz de proporcionar ao sujeito a sua própria construção de 

conhecimento do mundo, tornando-o capaz de buscar, indagar, criticar, constatar, 

intervir e transformar sua realidade. O autor destaca que não basta apenas aprender 

a ler, e sim usar a leitura em suas funções social, política, crítica, dialética, 

transformadora e emancipadora. 

Com essas primeiras aproximações com alunos da rede pública de educação, 

surgiram as inquietações e os questionamentos iniciais. 
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Concluído o curso de Pedagogia, fui convidada a exercer o cargo de 

coordenadora pedagógica e, em seguida, surgiu o convite para assumir o cargo de 

diretora de unidade educativa de uma ONG. Atuei também como professora, em 

regime de contrato, nas Prefeituras de São Paulo e de São Caetano e, por último, 

em regime estatutário, na Prefeitura de Mauá.  

Esses trajetos profissionais e acadêmicos possibilitaram certa compreensão 

de toda a complexidade do fenômeno em questão. Foi possível perceber que 

diferentes aspectos e especificidades implicam diretamente a questão da qualidade 

da educação brasileira, entendida não apenas como direito do acesso e da 

permanência dos educandos nas unidades educativas.  

Em 2007, o governo federal lança o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), com medidas centralizadas na melhoria da qualidade da educação. No 

mesmo ano, é criado o Ideb, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep), que reúne informações das médias de desenvolvimento 

alcançadas, avaliadas na Prova Brasil1 e a taxa do fluxo escolar: repetência, evasão 

e promoção dos alunos, e que, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), é o 

indicador que mede a qualidade da educação. 

Criei expectativas e, porque não dizer, esperanças, como propunha Paulo 

Freire, de acreditar e refletir que esses programas e planos pudessem dar 

redirecionamentos às políticas públicas de educação em prol de educação de boa 

qualidade, com iguais condições para todos, sendo capaz de garantir não só o 

acesso e a permanência, mas, especialmente, uma educação de qualidade. 

Assim, o Ideb foi criado para medir de forma objetiva a qualidade da 

educação básica, assumindo o papel de indutor de políticas para sua melhoria, por 

meio do termo de adesão voluntária dos municípios e estados ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação2.  

As metas desse plano propõem que os Estados, municípios e as escolas, em 

conjunto, contribuam para que o Brasil alcance um índice educacional equivalente 

ao dos países que compõem a Organização para a Cooperação e o 

                                                             
1
 Denominada: Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), Prova Brasil. 

2
 Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007. 
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Desenvolvimento Econômico (OCDE), até 2022, ano do bicentenário da 

independência.    

O Ideb, além de almejar o aperfeiçoamento, ou redirecionamento, dos 

programas educacionais para que ocorra a melhoria na educação, também assume 

outro aspecto destacado pelo PDE3 que é o de conferir visibilidade ao processo 

educativo, tendo como meta a prestação de contas à sociedade.  

Assim, a temática sobre as avaliações em larga escala, especificamente o 

Ideb, ganha destaque nos últimos anos, onde a lógica da avaliação passou ser vista 

apenas como produto de um resultado final. Desta forma, é relevante analisar quais 

possibilidades e limitações os resultados do Ideb ocasionam, sob a ótica de 

professores no currículo escolar. 

Apesar de o MEC caracterizar esse tipo de avaliação como aferições da 

qualidade, ainda surgem dúvidas a respeito da polifonia de mensuração da 

respectiva qualidade e do que é entendido como qualidade, e, em especial, como os 

resultados das aferições influenciam no currículo escolar e, consequentemente, no 

ensino e aprendizagem. 

A avaliação externa, assim como o Ideb, representam um marco na política 

educacional brasileira, contudo, se faz necessário um aprofundamento acadêmico 

na expectativa de fornecer elementos de análise que colaborem no aperfeiçoamento 

do mesmo. 

A temática sobre avaliações externas não é nova, Coelho (2008, p. 320) 

relata que o interesse por um sistema de avaliação no Brasil já era manifestado 

desde os anos 30. No entanto, de acordo com Bauer (2013, p. 178), nos últimos 

anos, têm se intensificado pesquisas relacionadas às avaliações externas, com 

temas como: funções e objetivos das avaliações educacionais e de sistemas de 

ensino; cultura da avaliação; relações entre a avaliação externa e currículo; relações 

entre avaliação externa, formação de professores e políticas docentes; usos dos 

resultados das avaliações; papel da avaliação na definição da qualidade da 

educação; diferenciação entre medida e avaliação; e delineamentos teórico-

metodológicos das avaliações.  

                                                             
3
 Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007. O Plano de Metas do Compromisso Todos pela Educação é 

um programa estratégico do PDE 
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Esses temas revelam preocupação, fato que fomentou, principalmente nas 

ultimas décadas muitas pesquisas sobre os objetivos, princípios, avanços, as 

reformulações e limitações das políticas públicas de avaliação.  

 Assim, a temática despertou-me interesse em pesquisá-la na perspectiva 

de compreender as repercussões decorrentes dos resultados dessas avaliações nas 

escolas. 

Nesse sentido, a problematização perpassa pelo seguinte questionamento: 

Quais são as possibilidades e limitações que produzem os resultados do Ideb no 

currículo sob a ótica de professores de duas escolas municipais de São Paulo com 

índices diferentes? 

A hipótese assumida neste trabalho seria que a ênfase dos resultados finais 

poderia afetar o cotidiano escolar com possibilidade do estreitamento do currículo. 

Assim, o objetivo principal desta pesquisa está circunscrito em identificar 

quais  possibilidades e  limitações, sob a ótica de professores, os resultados do Ideb 

produzem no currículo. 

Como objetivos específicos, estabelecemos:  

a) identificar o que os professores conhecem sobre o Ideb; 

b) identificar e analisar a opinião dos professores sobre o Ideb; 

c) identificar e analisar quais efeitos dos resultados do Ideb no Currículo; 

d) identificar e analisar sugestões dos professores sobre as possibilidades e 

as limitações que os resultados do Ideb produzem no currículo. 

Na busca da resposta para a questão formulada, este trabalho assim se 

organiza: introdução, fundamentação teórica, opção pela abordagem metodológica, 

cenário da pesquisa, análise e discussão dos resultados, considerações finais e 

referências. 

No primeiro capítulo, são apresentados alguns aspectos do contexto político 

educacional a partir da década de 1990, focando o papel do Estado na Avaliação da 

Educação Básica, bem como a estruturação e consolidação do Saeb e a 

implantação do Ideb. 

No segundo capítulo, são discutidos os conceitos e pressupostos do Ideb. 
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No terceiro capítulo, expõem-se a opção pela abordagem metodológica 

qualitativa e os procedimentos utilizados na pesquisa. 

No quarto capítulo, são apresentados o cenário da pesquisa em números, 

como dados do Município de São Paulo, em especial as variáveis da educação da 

DRE de São Mateus; as escolas pesquisadas de acordo com as informações 

fornecida pelo Inep; e a amostra de professores participantes da pesquisa. 

No quinto capítulo, apresentamos a análise e discussão dos resultados 

obtidos na pesquisa, dialogando com a fundamentação teórica.  

Por fim, nas considerações finais, retornamos a questão formulada, 

levantando alguns aspectos que se destacaram. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO POLÍTICO-EDUCACIONAL A PARTIR DA 

DÉCADA DE 1990 

 

 

1.1 Papel do Estado na Avaliação da Educação Básica  

 

 

A avaliação está constantemente presente em nosso cotidiano, desde as 

tarefas mais simples até as mais complexas. Está ligada a relações de poder 

(SOBRINHO, 2002, p. 37) e apresenta diferentes concepções de mundo, revelando 

ideologias e valores de quem a formula, pratica, impõe, ou simplesmente a realiza. 

(...) a avaliação de modo algum pode ser considerada neutra e ingênua. Ela 
transforma, isto é, produz efeitos, tanto para a vida individual como para a 
sociedade e para o Estado. Legitima valores e ideologias, justifica 
admissões e demissões, ascensões e reprovações, premiações e sanções, 
reforços e coerções na esfera comportamental, liberações e cortes de 
financiamentos, etc.   

A temática sobre avaliação é um conceito polissêmico e complexo. Em seu 

cerne, de forma explícita ou mesmo sutilmente, sempre há uma intencionalidade 

definida, em diferentes aspectos: tomada de decisões; alcance de determinados 

objetivos; a serviço do controle; a serviço da aprendizagem; representando 

mecanismos de poder, entre outros. E de forma alguma pode ser compreendida 

como neutra. 

Algumas questões ajudam a decifrar a concepção de avaliação que está 

subjacente a cada paradigma, a saber: O quê? Para quê? Como? Três questões 

básicas que, apesar da complexidade do tema, se pesquisadas e analisadas com 

criticidade, permitem definir a concepção que está compreendida em cada 

paradigma de avaliação. 

Atualmente, a avaliação externa é destacada como um dos principais 

instrumentos para a elaboração e o redirecionamento das políticas públicas dos 

sistemas de ensino.  

Em 2007, o Ideb foi criado pelo Inep para medir a qualidade da educação 

brasileira. Funciona como um indicador, que possibilita o monitoramento da 

qualidade da educação. O Ideb utiliza dois componentes: as médias de 
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desenvolvimento, avaliadas na Prova Brasil para escolas dos municípios; e do Saeb, 

para as escolas do estado; o outro componente utilizado pelo Ideb é a taxa do fluxo 

escolar: repetência, evasão e promoção dos alunos. Reunindo essas informações, é 

calculada uma escala que vai de zero a dez. 

Para entender o Ideb: sua estruturação, consolidação, características, 

influências, tendências, e uso dos resultados, é necessário conhecer, primeiramente, 

os aspectos históricos das políticas públicas de educação, dentro de uma análise 

crítica, situando-a a partir da década de 1990, na busca de compreender o papel do 

Estado na avaliação da educação básica, respondendo às três questões básicas já 

citadas: O quê? Para quê? Como? 

Compreender o papel, a responsabilidade e atuação do Estado na educação 

básica implica, primeiramente, compreender a definição dos conceitos de Estado e 

governo, que facilmente são confundidos.  

O Estado é toda a sociedade política, incluindo o governo. O governo é 
principalmente identificado pelo grupo político que está no comando de um 
Estado. O Estado possui as funções executiva, legislativa e judiciária. O 
governo, dentro da função executiva, se ocupa em gerir os interesses 
sociais e econômicos da sociedade, e de acordo com sua orientação 
ideológica, estabelece níveis maiores ou menores de intervenção (ROCHA, 
2009, p. 141). 

Entende-se o primeiro conceito, Estado, como um conjunto de instituições 

permanentes, como os tribunais, o exército, as casas legislativas, etc. A concepção 

de governo é compreendida como um conjunto de programas, o exercício das 

funções de Estado. Assim, o governo é um conjunto de programas que um grupo 

social propõe para a sociedade. O governo é transitório, e representa interesses de 

partidos políticos em determinado espaço de tempo.  

De acordo com as definições de Estado e governo aqui tratadas, considera-se 

que as políticas públicas de avaliação externa4, vistas como  política de Estado, 

intensificaram-se, na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC)5, pois não se 

limitam a determinado governo. Avaliações externas, nesse contexto, são 

compreendidas como mecanismos que regulam a educação por meio dos testes em 

larga escala e padronizados, como o Saeb; e a Prova Brasil, na educação básica.   

                                                             
.  
5
 Mandatos do então Presidente Fernando Henrique Cardoso: 1995-1998; 1999-2002. 
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Com a promulgação da CF/88, o direito público do ensino fundamental tornou-

se prioridade da política educacional brasileira. Oliveira (2007) resume a qualidade 

da educação brasileira em três segmentos: a universalização do acesso na escola; 

tendência de regularização do fluxo; aferição de desempenho indicados pelo 

resultado de aprendizagem medido pelos testes em larga escala. 

De acordo com Oliveira (2007), observa-se que um dos avanços da educação 

foi torná-la direito para todos os cidadãos. O autor aponta, resumidamente, que a 

qualidade da educação brasileira destaca-se em três segmentos: 

A) A universalização do acesso na escola (associava a qualidade à retórica 

da escolarização democratizada); 

B) Tendência de regularização do fluxo: políticas de ciclos de aprendizagem 

de progressão continuada; além do acesso à permanência na escola;  

C) Aferição de desempenho indicado pelo resultado de aprendizagem medido 

pelos testes em larga escala. 

Em relação ao primeiro segmento, o acesso como garantia de qualidade 

educacional, percepção predominante não só no Brasil, era de que um país avança 

educacionalmente quanto mais crescem as taxas de escolarização expressa em 

matrículas. Entretanto, essa inclusão não foi totalmente planejada, tornando o 

ensino precário e desencadeando outros problemas, como o alto número de 

repetências e consequente evasão.  

A preocupação agora passa para a regularização do fluxo, o que o autor 

relata como segundo segmento da qualidade educacional, com as políticas de ciclos 

de aprendizagem constituída pela progressão continuada, pois, além de garantir o 

acesso, era preciso pensar em formas para que o aluno permanecesse na escola. 

No entanto, esqueceu-se de garantir padrões mínimos de qualidade6 educativa, para 

que o aluno conseguisse alcançar com êxito as expectativas de aprendizagem para 

sua faixa etária, destacadas nos descritores do Saeb.  

Alcançando parcialmente esses dois primeiros eixos, o acesso e a 

permanência dos alunos nas escolas, o último seria a garantia de um ensino de 

qualidade. Nesse sentido, foram criadas aferições de desempenho, por meio das 

                                                             
6
Embora estejam garantidos na CF/88, seus padrões mínimos, essa qualidade foi associada apenas 

ao acesso e à permanência dos alunos na escola. Aqui nos referimos à garantia de padrão de 
qualidade educativa, que suplantaria a compreensão somente do acesso e da permanência. 
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aplicações dos testes em larga escala, focando as disciplinas de Língua Portuguesa 

e Matemática. As escolhas dessas disciplinas sofrem influência do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).  

O Pisa é uma iniciativa de avaliação internacional, destinada a estudantes na 

faixa etária dos 15 anos. A escolha dessa faixa etária é devida à compreensão, na 

maioria dos países, do término da escolaridade básica obrigatória. Esse programa é 

desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). No Brasil, assim como o Ideb, o Pisa é coordenado pelo Inep. 

Embora na CF/88 tenham sido garantidas mudanças significativas nas 

políticas educacionais brasileiras, como a universalização do ensino, a ênfase dada 

à questão da melhoria da qualidade do ensino e a gestão democrática, no terceiro 

eixo, citado por Oliveira (2007), destacam-se as avaliações nacionais implantadas 

em larga escala. Da forma como são aplicadas atualmente, com foco no produto 

final e o mau uso dos resultados, as avaliações contrariam a definição da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que traz como objetivo, por meio das 

avaliações nacionais, a melhoria da qualidade do ensino. 

Assim, parece que há incoerência na implantação entre essas duas políticas, 

a gestão democrática e as avaliações em larga escala. Isso porque, ao passo  que 

os conceitos de uma gestão democrática e autônoma ganham força, ao mesmo 

tempo,  intensifica-se a implantação de avaliações externas com mecanismos de 

controle e monitoramento das escolas.  

No processo de descentralização do ensino, com o discurso de proporcionar 

maior autonomia às instituições escolares, delega-se aos municípios a 

responsabilidade de gerenciar a educação básica – a educação infantil e os anos 

iniciais do ensino fundamental. Nesse mesmo contexto, no governo FHC, surge a 

necessidade de criar mecanismo de controle de resultados, e é criado o Saeb. 

Assim, o Estado assume novo papel na educação brasileira, o de avaliador e 

regulador.   

No Brasil, as políticas públicas de avaliação externa vêm sendo discutidas 

com ênfase, nas últimas décadas. A partir da instalação do modelo neoliberal, que, 

por sua vez, defende a não participação do Estado como responsável na educação, 

as políticas educacionais brasileiras vêm sendo fortemente influenciadas por esse 
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ideário. O governo de FHC foi inegavelmente influenciado por essa ideologia 

desencadeada pelo neoliberalismo, destacando-se medidas como privatizações,  

descentralização do ensino, e a criação dos mecanismos de controle e 

monitoramento. 

Ainda no governo FHC, registram-se esforços para fortalecer o sistema 

nacional de avaliação, destacando-se a promulgação da LDB, Lei 9.394/1996; o 

financiamento da educação por meio da Lei  9.424/1996, que regulamenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a 

municipalização do ensino. 

Nesse contexto, a proposta de avaliação externa é afirmada na LDB, no artigo 

9o: “[...] VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino” 

(BRASIL, 1996).   

Assim, a avaliação da educação básica intensifica-se como assunto de ampla 

repercussão na sociedade, nos últimos anos, com o objetivo explícito afirmado pela  

LDB de melhorar a qualidade do ensino. 

Decorrente da mudança do modelo de Estado de Bem-Estar para o 

neoliberalismo, que proporcionou “um tipo novo de Estado Avaliador” (SOBRINHO, 

2002, p. 46), as ações políticas ocorrem num contexto em que as ações do Estado 

são caracterizadas pela expressão Estado Avaliador utilizada por Afonso (2000, p. 

49).      

A partir da década de oitenta, o interesse demonstrado pela avaliação, 
sobretudo por parte de governos neoconservadores e neoliberais, começou 
a ser traduzido pela expressão “Estado Avaliador”. Esta expressão quer 
significar, 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.   

Aferir a qualidade da educação, em um produto final e isolado, revela 

significativas mudanças no papel do Estado. Desta forma, a educação é associada 

aos princípios de enaltecimento do capitalismo, que, por sua essência, visa 

resultado e, consequentemente, competição . Assim, parece que a centralidade da 
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avaliação está a serviço de mecanismos de controle, que passa da lógica do 

processo para a produtividade. 

Dando ênfase à preocupação com os resultados obtidos nas avaliações do 

desempenho dos alunos, os “produtos”, configuram-se assim uma tensão entre 

autonomia da escola, gestão democrática e controle externo. Adota-se uma cultura 

de modelos de gestão privada no setor público, com mecanismos de controle, 

responsabilização e competição. 

Nesse contexto, a definição de objetivos  torna-se primordial, com o intuito de, 

por meio da avaliação, constituir subsídios de indicadores a serviço da efetivação do 

controle. (AFONSO, 2000, p. 49). A autonomia da escola, concebida pela gestão 

democrática, vem sendo ocupada pelo controle externo, com destaque para a 

regulação exercida por esse modelo de avaliação externa. 

As avaliações praticadas pelos Estados avaliadores são nitidamente 
instrumentos de poder. (...) O que mais importa é que os rendimentos 
possam ser comparados, permitam que as instituições e os indivíduos 
sejam classificados hierarquicamente, segundo critérios objetivos, tanto 
para supostamente orientar os clientes do quase mercado educacional e 
alimentar a competitividade, quanto para instrumentar o exercício do poder 
controlador do governo (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 175-176). 

A gestão democrática da escola pública da educação básica é definida pela 

LDB (Lei 9.394/1996): 

 

Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: I- Participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – Participação 
das comunidades escolares em conselhos escolares ou equivalentes. 

O artigo da LDB citado evidencia o princípio da participação coletiva da 

comunidade escolar, diferentemente da avaliação externa que enfatiza os resultados 

do desempenho dos alunos sem considerar especificidades de cada escola e 

estudante. 

 Por um lado, ênfase no princípio da democracia, por outro, foco nos 

resultados obtidos nos testes em larga escala, cujos indicadores da avaliação 

consideram somente o desempenho da proficiência em Matemática e na Língua 
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Portuguesa, com o fluxo escolar7. A composição desses dois indicadores resulta em 

uma média, que acaba se transformando em um resultado final e isolado.  

De acordo com Cappelletti (2012, p. 212): 

O recorte que trago em pauta contempla, na questão do controle, as 
vertentes: avaliação como medida, avaliação centrada nos objetivos e 
avaliação a serviço da decisão. Na contrapartida, reúno proposições 
fundadas na atitude dialético-crítica que coloca no horizonte a emancipação, 
a libertação, a autonomia dos envolvidos para que construam seus próprios 
caminhos em direção à cidadania consciente.  

As avaliações externas aplicadas atualmente dão ênfase ao resultado final, e 

impossibilitam, assim, a compreensão e análise do processo educativo. 

As políticas de avaliação no Brasil tem se configurado, ao longo da história, 
como reprodutoras das injustiças sociais, da competitividade e da exclusão 
social. A problemática da avaliação é sempre uma questão central, no 
contexto das políticas educacionais, visto que a destinação no sistema 
educacional, ainda é mediada pelos resultados apresentados. Nesse 
sentido, as políticas de avaliação se voltam para os fins enquanto dados 
estanques isolados. (CAPPELLETTI, 2005, p.39) 

 

Corroborando com as ideias de Cappelletti (2010), Freitas (2009) adverte 

sobre a necessidade de entender e diferenciar qual avaliação está sendo utilizada. 

Freitas (2009) denomina a avaliação em três âmbitos: avaliação de larga escala 

(rede de ensino); avaliação institucional da escola; e, por fim, a avaliação da 

aprendizagem em sala de aula. Dentro dessas três linhas de avaliação e apesar das 

diferentes características, o autor alerta para a importância das articulações entre 

essas avaliações, e que os atores envolvidos possam ser protagonistas nesse 

processo, valorizando a democratização,  autonomia,  emancipação, em busca de 

uma educação de qualidade. 

Para Afonso (2001), não é possível considerar somente os indicadores 

mensuráveis, sem, com isso, refletir sobre as especificidades que contribuem para 

uma educação de qualidade.  

É inegável que realizar a avaliação externa em larga escala sobre os 
resultados obtidos pela escola constitui um importante indicador para que os 
gestores dos sistemas de ensino possam corrigir os problemas do fluxo 
escolar e reorientar as decisões e medidas legais. No entanto, esses 
mecanismos podem limitar sobremaneira as possibilidades para ampliação 
do exercício de autonomia da escola, caso continuem desconsiderando o 
incentivo à autoavaliação, bem como a possibilidade de gestão de seus 
recursos (MARTINS, 2002, p.163). 

                                                             
7
De acordo com o MEC/Inep (2007), entende-se como fluxo escolar a promoção, evasão e 

repetência. 
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Assim como Martins (2002), Alarcão (2001) aponta para o fato de que a 

escola precisa mudar, e, para isso, será necessário mudar o pensamento sobre ela, 

refletindo a respeito dos próprios sucessos e fracassos que nela existem, em 

contexto de avaliação, de autoavaliação, com um diálogo contínuo e incessante com 

seus protagonistas.  

Além da mudança da escola, são necessárias outras mudanças, 

principalmente no campo da avaliação em larga escala, em que suas características 

revelam influência herdada do positivismo, pautada na tradição do neoliberalismo 

(SOBRINHO, 2002, p. 80). 

  

 

1.2  Estruturação e Consolidação do Saeb e a Implantação do Ideb 

 

 

Sobrinho (2003, p. 13) destaca que o campo de avaliação estava quase 

limitado ao espaço escolar, sendo considerada como “patrimônio das instituições 

educativas”. Nas últimas décadas, as avaliações em larga escala ganham destaque 

no cenário político, e são usadas pelo governo como instrumento de poder e 

monitoramento da qualidade da educação.  

 

 

1.2.1 Sistema nacional de avaliação da educação básica (Saeb) 

 

 

A partir dos anos 1990, no governo FHC, teve início  forte ênfase sobre 

avaliações em larga escala. No entanto, de acordo com Coelho (2008, p. 230), o 

interesse por um sistema de avaliação no Brasil já era manifestado desde os anos 

30, mas só em meados de 1990 as avaliações em larga escala ganham espaço e 

destaque no cenário de políticas públicas, na educação brasileira, com a 

implantação do Saeb8 sob a coordenação do MEC/Inep.  

                                                             
8
Documentos: BRASIL. MEC/Inep. Matrizes curriculares de referência para o Saeb. Brasília, 1997. 

BRASIL. Sistema nacional de avaliação da educação básica (Saeb) . Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/saeb>. Acesso em: 2 abr. 2009.   
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De acordo com Gatti (2013, p. 56), “A partir de 1993, o Ministério da 

Educação, em articulação com as Secretarias Estaduais de Educação, pôs em ação 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)”. 

A autora destaca que o objetivo inicial era obter informações sobre a 

educação, por meio de provas objetivas dos alunos dos ensinos fundamental e 

médio com o intuito de subsidiar decisões políticas educacionais.  

De acordo com Gatti (2013, p. 56), o Saeb era composto de dois grandes 

eixos: acesso ao ensino básico e qualidade. No primeiro eixo, além de verificar a 

taxa, o acesso e a escolarização da demanda, verificava também a eficiência, que, 

nesse contexto, é entendida como “taxa de produtividade, taxas de transição e taxas 

de eficiência interna”.  

O segundo eixo, da qualidade, é dividido pela autora em quatro dimensões: 

primeiro, o produto, que se refere ao desempenho do aluno; o segundo, ao contexto 

socioeconômico dos alunos, assim como também a “hábitos de estudos, perfil e 

condições de trabalho dos docentes e diretores, tipo de escola, grau de autonomia 

da escola, matriz organizacional da escola”. A terceira dimensão é o processo que 

considera planejamento, projeto pedagógico e as estratégias; a quarta e última 

dimensão considerava os insumos (GATTI, 2013, p.56). 

Assim, percebe-se que o Saeb, no início de sua implantação, considerava 

várias especificidades educacionais. No ano de 1995, foi  adotada a metodologia da 

Teoria da Resposta ao Item (TRI)9, pois consideravam que ofereceria melhores 

parâmetros para a comparação dos resultados. Gatti (2013) destaca que o Saeb 

objetivava a avaliação diagnóstica, porém, hoje, essas avaliações passaram a 

subsidiar ações de políticas educacionais, e até a definir os currículos escolares. 

É importante destacar que o Saeb, desde sua implantação, foi sofrendo 

modificações e, em 2005, foi reformulado. O sistema, então, passou a ser composto 

por duas avaliações externas: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a 

                                                             
9
Para esclarecimentos sobre TRI, consultar: KLEIN, Rubem. Aspectos metodológicos e técnicos: 

delineamentos assumidos nas avaliações, limites e perspectivas de aprimoramento. In: Vinte cinco 
anos de avaliação de sistemas educacionais no Brasil – origens e pressupostos. v. 1., Bauer, 
Gatti, Tavares: Insular, 2013. 
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Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil. 

Em 2013, foi acrescentada a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).10 

Segue uma breve descrição das avaliações que compõem o Saeb e seus 

respectivos instrumentos, de acordo com instruções para aplicações do Saeb de 

2013: 

1) Aneb: tem abrangência de caráter amostral, e o principal objetivo é avaliar 

três importantes aspectos da educação brasileira: a qualidade,  equidade e  

eficiência, avaliando alunos matriculados nos 5o  e 9o anos do ensino 

fundamental e no 3o ano do ensino médio das redes pública e privada, tanto 

nas áreas urbanas como nas rurais. 

2) Anresc: avaliação censitária de alunos nos 5o  e 9o anos do ensino 

fundamental e abrange os três segmentos das redes públicas: municipal, 

estadual e federal. Os resultados são disponibilizados por escola e  ente 

federativo. 

3) ANA: avalia a alfabetização e o letramento em Língua Portuguesa e 

Matemática, e também as condições de oferta do Ciclo de Alfabetização 

das redes públicas. Das três avaliações que compõem o Saeb, só foi 

incorporada recentemente pela Portaria 482, de 7 de junho de 2013. As 

duas primeiras, a Aneb e a Anresc são realizadas a cada dois anos, já a 

ANA é aplicada anualmente. 

As avaliações do Saeb utilizam dois instrumentos: os testes cognitivos e 

questionários contextuais. O primeiro é aplicado nas áreas de Língua Portuguesa 

e Matemática. Os questionários contextuais são respondidos pelos alunos, 

professores e diretores. O que se espera desse questionário, é que contenha 

informações socioeconômicas e de outros contextos que possam influenciar o 

desempenho dos alunos.  

O último instrumento, os questionários contextuais, tendo em vista a 

dificuldade do acesso a essas informações, e uma vez que existem, seriam 

valiosos o levantamento, a interpretação e o cruzamento desses dados, levando à 

                                                             
10

MEC/Inep: Instruções para aplicação do Saeb. 2013. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc>. Acesso em: 11 abr. 2014. 
. 
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análise sobre o que esses dados indicam, o que expressam, e de que forma 

podem influenciar eficazmente o desempenho dos alunos. 

 

 

1.2.2 Índice de desenvolvimento da educação básica  

 

 

Em 2007, o governo federal11 lançou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), com medidas centralizadas na melhoria da qualidade da educação 

brasileira. No mesmo ano, foi criado o Ideb,  pelo Inep, que reúne informações das 

médias de desenvolvimento alcançadas, avaliadas na Prova Brasil e a taxa do fluxo 

escolar: repetência, evasão e promoção dos alunos. De acordo com o MEC, o Ideb é 

“[...] o indicador que mede a qualidade da educação, foi pensado para facilitar o 

entendimento de todos e estabelecido numa escala que vai de zero a dez.[...]”12. 

O Ideb, de acordo com o discurso oficial, foi criado para medir de forma 

objetiva a qualidade da educação básica, assumindo o papel de indutor de políticas 

para melhoria da educação, por meio de termo de adesão voluntária dos municípios 

e estados ao programa estratégico do PDE, o Plano de Metas do Compromisso 

Todos pela Educação13. Outro aspecto destacado pelo PDE é o fato de conferir 

visibilidade do processo educativo, tendo como meta a prestação de contas à 

sociedade. 

As metas desse plano propõem que os Estados, municípios e escolas, em 

conjunto, contribuam para que o Brasil alcance um índice educacional equivalente 

ao dos países da OCDE até 2022, ano do bicentenário da Independência. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo 
MEC a partir de estudos elaborados pelo Inep para avaliar o nível da 
aprendizagem dos alunos. Tomando como parâmetros o rendimento dos 
alunos (pontuação em exames padronizados obtida no final das 4

a
 e 8

a
 

séries do ensino fundamental e 3
a
 do ensino médio) nas disciplinas Língua 

Portuguesa e Matemática e os indicadores de fluxo (taxas de promoção, 
repetência e evasão escolar), construiu-se uma escala de 0 a 10 (SAVIANI, 
2007, p. 1243). 

                                                             
11

Durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, tendo como Ministro da Educação Fernando 
Haddad. 
12

 Disponível em: <http:// portal.mec.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2012. 
13

 Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007. O Plano de Metas do Compromisso Todos pela Educação é 
um programa estratégico do PDE. 
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O objetivo, de acordo com o discurso oficial, que se pretende com o Ideb é 

traçar um mapa detalhado da evolução dos alunos no Brasil identificando as escolas 

que precisam de mais investimentos e, principalmente, de assessoria para a 

melhoria da qualidade educativa. Conforme os termos do Decreto 6.094, de 2007. 

Art. 3
o
 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 - Saeb, composto pela Avaliação Nacional da Educação 
Básica - Aneb e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (PROVA 
BRASIL).  

Como se destaca a seguir, 

A Prova Brasil foi idealizada para produzir informações sobre o ensino 
oferecido por município e escola, individualmente, com o objetivo de auxiliar 
os governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e 
financeiros, assim como a comunidade escolar no estabelecimento de 
metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando à 
melhoria da qualidade do ensino (INEP, 2007). 

Assim, utilizam-se as médias dos desempenhos avaliados nas aferições do 

Saeb e da Prova Brasil e, com o fluxo escolar: promoção, repetência e evasão 

escolar, resultam na composição do Ideb, que utiliza uma escala que vai de zero a 

dez.  

Desta forma, as pretensões dos resultados do Ideb são possibilitar a criação 

de um mapa detalhado da evolução dos alunos do Brasil, identificando as escolas 

que precisam de mais investimentos e assessoria para a melhoria da qualidade 

educativa.  

No entanto, o Ideb, além de apresentar algumas limitações técnicas, 

ocasionou efeitos colaterais em detrimento de alguns usos que se fazem do 

resultado desse indicador, com “consequências talvez não previstas por seus 

formuladores” (HORTA, 2013, p.149). 

 A seguir, tabelas do Ideb apontam os dados observados e as projeções das 

metas14. 

 

 

                                                             
14

 As tabelas com os dados do Ideb observado e as projeções das metas estão disponíveis em: 
<http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. 
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Tabela 1 – Ideb: anos iniciais do ensino fundamental 15 

 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.8  4.2 4.6 5.0 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública  3.6  4.0 4.4 4.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual  3.9  4.3 4.9 5.1 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal  3.4  4.0 4.4 4.7 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada  5.9  6.0 6.4 6.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

Fonte: Inep - Saeb e Censo Escolar 

 

 

Tabela 2 - Ideb: anos finais do ensino fundamental  

 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.5  3.8 4.0 4.1 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Dependência Administrativa 

Pública  3.2  3.5 3.7 3.9 3.3 3.4 3.7 4.1 5.2 

Estadual  3.3  3.6 3.8 3.9 3.3 3.5 3.8 4.2 5.3 

Municipal  3.1  3.4 3.6 3.8 3.1 3.3 3.5 3.9 5.1 

Privada  5.8  5.8 5.9 6.0 5.8 6.0 6.2 6.5 7.3 

Fonte: Inep - Saeb e Censo Escolar 

 

 

Tabela 3 - Ideb: ensino médio  

 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.4  3.5 3.6 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Dependência Administrativa 

Pública  3.1  3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9 

Estadual  3.0  3.2 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 4.9 

Privada  5.6  5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.8 6.0 7.0 

Fonte: Inep - Saeb e Censo Escola 

 

                                                             
15

 Os resultados com destaque referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 
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Apesar de o Ideb dos anos de 2007, 2009 e 2011 relatarem que o Brasil 

cresceu na escala de pontos acima da meta prevista, os índices ainda estão 

distantes da meta para o ano de 2021, dos 6 pontos que equivale à medida dos 

países desenvolvidos da OCDE, ainda assim, verifica-se que o Brasil, de acordo 

com os dados do Ideb, vem apresentando melhora  da educação. 

Entretanto, a análise do Ideb, de forma tão abrangente, pode esconder falhas 

na educação, tendo em vista que esses índices são a média, e ainda não revelar 

uma parcela significativa de alunos longe da escala de proficiência esperada como 

mínima.  

Além dessa análise em nível de Brasil, cada escola, em caráter de 

investigação, pode analisar os dados de sua unidade com o objetivo de reorientar o 

currículo, as práticas educativas, a fim de garantir o direito de todas as crianças e 

jovens de aprender. 

Para interpretar os resultados do Saeb e da Prova Brasil, é preciso observar o 

nível do desempenho em que a escola se encontra na escala de proficiência do 

Saeb em que consta a descrição de cada nível. Assim, será possível observar as 

expectativas de habilidades que os alunos deveriam ter se apropriado, de acordo 

com o final de cada ciclo do ensino básico. 

As escalas do Saeb são classificadas em nove níveis.16 

 

Tabela 4 - Níveis de desempenho do aluno em leitura 
 

Nível 0 Abaixo de 125 

Nível 1 125 a 150 

Nível 2 150 a 175 

Nível 3 175 a 200 

Nível 4 200 a 225 

Nível 5 225 a 250 

Nível 6 250 a 275 

Nível 7 275 a 300 

Nível 8 300 a 325 

Nível 9 325 a 350 

               Fonte: Inep 

                                                             
16

A descrição de cada nível da escala do Saeb de desempenho de Língua Portuguesa e Matemática 
está disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/escalas-da-avaliacao>. 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/escalas-da-avaliacao
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/escalas-da-avaliacao
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Cada nível tem a descrição da expectativa de desempenho do aluno. De 

acordo com a descrição da escala do Saeb, os níveis adequados para os alunos  do 

5o  e 9o anos são de 200 e 300 respectivamente. 

Essa classificação, de acordo com a descrição de desempenho de Língua 

Portuguesa do Saeb, compreende que os alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental deveriam estar no nível 3, que equivale de 175 a 200. 

Além das habilidades anteriormente citadas, os alunos do 5
o
 e 9

o
 anos (4

a
 e 

8
a
 séries): 

17
 

 Interpretam, a partir de inferência, texto não verbal (tirinha) de maior 
complexidade temática; 

 Identificam o tema a partir de características que tratam de sentimentos 
do personagem principal; 

 Reconhecem elementos que compõem uma narrativa com temática e 
vocabulário complexos (INEP, s/d, p. 2). 

 

Para os anos finais do ensino fundamental, a expectativa da escala do Saeb é 

que alcance o nível 7 - 275 a 300, em que o aluno deve estar apto: 

Além das habilidades anteriormente citadas, os alunos do 5
o
 e 9

o
 anos (4

a
 e 

8
a
 séries):  

 Inferem informação em texto narrativo longo; 

 Identificam relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial de 
lugar, advérbio de tempo ou termos comparativos em textos narrativos 
longos com temática e vocabulário complexos. 

Os alunos do 9
o
 ano (8

a
 série): 

 Interferem informações implícitas em textos poéticos subjetivos, textos 
argumentativos com intenção irônica, fragmento de narrativa literária 
clássica, versão modernizada de fábulas e histórias em quadrinhos  (INEP, 
s/d, p. 4). 

Portanto, a escala de proficiência do Saeb dá um panorama simplificado 

sobre o que os alunos conseguem fazer em cada nível, e qual a expectativa de 

aprendizagem dos alunos para o final de cada ciclo. Tendo esses dados, a escola 

pode utilizá-los como ponto de partida para realizar um estudo investigativo e 

reflexivo para analisar e reorientar suas práticas educativas.  

No próximo capítulo, são aprofundadas as possibilidades e limitações dos 

efeitos do uso do resultado do Ideb, assim como as teorias, os princípios e conceitos 

que permeiam a temática referida.  

  

                                                             
17

 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/escalas-da-avaliacao>. Acesso em: 18 jul. 2014. 
 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/escalas-da-avaliacao
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CAPÍTULO 2 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: CONCEITOS E PRESSUPOSTOS 

 

 

Para compreender as teorias, os princípios, as possibilidades e  limitações 

que permeiam a temática, neste capítulo, apresentamos, primeiro, alguns conceitos, 

como: qualidade; avaliação e currículo. Para tanto, utilizaremos como aporte teórico 

os autores: Abramowicz (1996), Apple (2001), Bonniol e Vial (2001), Casali (2007), 

Demo (1996), Forquin (1993), Gatti (2013), Goodson (1995), Horta (2013) Moreira 

(2009), Oliveira (2007) e Rodrigues (1992). 

 

 

2.1 Conceitos 

 

 

2.1.1 Qualidade da educação brasileira 

 

 

Como o Ideb é caracterizado como o indicador que mede a qualidade da 

educação brasileira, é preciso entender os conceitos aqui utilizados; primeiro, de que 

qualidade se está falando. 

Oliveira (2007, p. 17) destaca que a incorporação do conceito de qualidade do 

ensino na CF/88 não foi suficiente para evidenciar no que consistiram os elementos 

do padrão de qualidade do ensino. Assim, o autor critica a incorporação do conceito 

de qualidade na CF/88 e questiona a falta de adjetivos que defina esse conceito.  

Como já apresentado, o autor define três eixos, que historicamente foram 

atribuídos à qualidade da educação: acesso, permanência e aferição de 

desempenho indicados pelos resultados de aprendizagem medidos pelos testes em 

larga escala.  

Em relação aos dois primeiros eixos, é fácil  acionar na justiça para exigir a 

garantia desses dois direitos. Já no terceiro eixo, aferição do desempenho dos 

alunos, a fim de mensurar a qualidade oferecida nas escolas, há dificuldades de 
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compreender que qualidade está sendo aferida e, consequentemente, como exigir 

algo ainda não definido. 

Portanto, não é fácil chegar a uma definição do conceito de qualidade por 

inúmeros fatores:   

Falar de qualidade implica o risco de se entrar numa retórica exacerbada, 
pelo de que o melhor dela nunca pode ser dito de modo direto e objetivo: 
ela costuma estar justamente no que mais escapa da objetividade e da 
materialidade. Sua intangibilidade exige contornos, linguagem metafórica, 
sinuosidades e insinuações do discurso. No limite, a essência da qualidade 
é, além de intangível, indizível; e isso também se explica por que o tema 
não se esgota jamais (CASALI, 2011, p.17)

18
. 

É um conceito que envolve diversos significados, havendo muitas 

convergências e divergências entre diferentes autores, isto porque, assim como o 

próprio sentido da avaliação, a qualidade refere-se a um julgamento de valor, e  

difere de acordo com determinados grupos e aspectos ideológicos culturais e 

políticos. Portanto, ao falar de qualidade, é preciso ter clareza sobre qual homem e 

sociedade se quer formar.  

Demo (1996, p. 15) expõe, em linhas gerais, o seguinte: Qualidade em dois 

conceitos, a primeira qualidade formal e, a segunda, qualidade política. Sendo que  

a qualidade formal tem a ver com os meios e as técnicas e a qualidade política com 

fins e ética. “Qualidade é, assim, questão de competência humana. Implica 

consciência crítica e capacidade de ação, saber & mudar. Diante da sociedade, 

pode ser resumida em dois desafios principais: o construtivo e participativo” (DEMO, 

1996, p.19). 

O autor coloca ainda que “o desafio construtivo aponta para a capacidade de 

iniciativa, autogestão, proposta” (DEMO, 1996, p. 20). O desafio participativo é 

pontuado pelo autor, como a “capacidade de inovar para o bem comum, tendo como 

objetivo a sociedade marcada por paz, democracia, equidade e riqueza”. Pedro 

Demo ainda coloca que a melhor expressão da qualidade é a participação, que, 

segundo ele, está intrinsecamente ligada à obra humana (DEMO, 1996 p. 21). 

 

                                                             
18

 Disponível em: <http://www.inesc.org.br/biblioteca/textos/livros/quanto-custa-universalizar-o-direito-
a-educacao>.  
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2.1.2 Avaliação 

 

 

Assim como a qualidade, a avaliação é um conceito polissêmico. Bonniol e 

Vial (2001, p. 48) definem que o objetivo da avaliação como medida é determinar um 

valor dentro da escala. A avaliação confundida com a medição pretende responder: 

“Quanto vale?”. A avaliação produzida por esse modelo revela o avaliador enquanto 

perito desse processo, e o mesmo que elabora e divulga o resultado. Já o avaliado é 

entendido como um objeto, que pode ser medido, controlado, e não como sujeito da 

avaliação.  

De acordo com os aspectos levantados por Bonniol e Vial (2001), é possível 

considerar que a avaliação em larga escala, da forma como é aplicada no Brasil, 

vem se configurando como postura positivista, revelando foco nos resultados e no 

monitoramento. 

Abramowicz (1996, p. 26) pontua que, por muito tempo, avaliar era sinônimo 

de medir, por meio dos testes.   

(...) evolução do conceito de avaliação da aprendizagem, pudemos perceber 
o caminhar de uma concepção tecnicista onde avaliar significava medir, 
atribuir nota, predizer, em direção a uma concepção sociopolítica em que a 
avaliação é vista em um contexto mais amplo sociocultural, historicamente 
situada, autoconstruída, transformadora e emancipadora.  

De acordo com Rodrigues (1992), a avaliação é uma prática social. O autor, a 

partir de diferentes campos e áreas da educação e formação, propõe uma 

classificação dos paradigmas de avaliação: objetivista, subjetivista e dialético.  

O primeiro é a posição objetivista, que tem caráter técnico e ideologia 

positivista e o modelo pedagógico revela postura tradicional. Nessa perspectiva, a 

escola é entendida como aquela capaz de transmitir o conhecimento e, assim, o 

processo de aprendizagem fica centrado no professor em um processo de 

autoritarismo e a avaliação assume esses valores e se revela como um processo de 

controle externo, estabelecido autoritariamente. Com relação ao uso dos resultados, 

o autor aponta como prescrição, aplicação e adoção. 

 O segundo é a posição subjetivista, em que o modelo pedagógico é 

caracterizado pelo paradigma de Escola Nova, que se revela como ativa e  

inovadora, evidenciando a gestão negociada e democrática, assim, diferente do 
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paradigma objetivista, em que o processo de aprendizagem é centralizado no 

professor, neste novo paradigma subjetivista, o processo de aprendizagem é 

centrado no aluno e a avaliação assume função de autorregulação e de 

autocontrole, em que o sujeito participa ativamente do processo e dos resultados.  

Por fim, na última posição descrita por Rodrigues (1992, p. 99), chamada de 

dialética, “(...) os indivíduos são simultaneamente sujeitos e objetos das situações 

sociais e interpretação que delas fazem (...)”.  No modelo pedagógico dialético, o 

trabalho é desenvolvido a partir dos conflitos e contradições sociais, que visam à 

formação do integral do sujeito. 

Nesse paradigma, o processo de ensino-aprendizagem envolve a participação 

ativa do aluno e a intervenção do professor e, assim, a avaliação se constrói e se 

reconstrói. Os resultados desse modelo de avaliação são utilizados de forma crítica 

que evidencia a articulação entre a teoria e a práxis. 

Assim como Demo (1998), Sobrinho (2002), Casali (2007) pontuam a relação 

entre avaliação e poder. Casali (2007, p. 13) faz importante análise sobre essa 

relação e realiza uma distinção entre poder como substantivo e poder como verbo.  

Estamos falando de poder como verbo, como possibilidade de ação: poder 
fazer, poder tornar-se, poder alcançar. Aliás, todo poder deve ser, 
eticamente falando, um verbo (ser para uma ação) e não substantivo. O 
poder (das estruturas, dos cargos) era originalmente um verbo que 
posteriormente substantivou-se, tornou-se fetiche. Por alguma razão 
histórica o verbo fazer não se substantivou com o mesmo rigor que poder. 
Por que será?  

O autor destaca que, em todo processo de avaliação, o avaliador tem um 

“inevitável poder de indução”. Esse poder de indução deveria ser colocado à 

disposição de determinada utilidade. O autor descreve ainda o poder como verbo e 

não confundido e praticado como substantivo; assim, a avaliação como poder 

(pensando enquanto verbo), por meio de ações concretas e com intencionalidade 

bem definida, que possibilite uma transformação emancipadora. 
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2.1.3 Currículo 

 

 

O currículo, assim como a avaliação, não se remete a uma construção 

ingênua ou neutra de conhecimento. Trata-se de uma seleção realizada por 

determinado grupo que revela a visão deste sobre o que considera conhecimento 

legítimo (APPLE, 2001, p. 53). 

(...) é ingênuo pensar no currículo escolar como conhecimento neutro. Em 
vez disso, o que é considerado como conhecimento legítimo é o resultado 
de complexas relações de poder e lutas entre grupos de classe, raça, 
gênero e religião identificáveis (APPLE, 2001, p. 74). 

Goodson (1995) aponta que o currículo não foi estabelecido em 

determinado momento do passado, mas está em constante transformação. O autor 

menciona que, no decorrer da história do currículo, constatam-se diferentes 

significados em torno da mesma palavra. Relata a importância da pesquisa da 

história do currículo, não para identificar como era, ou comparar com os dias atuais, 

e sim explicar como e porquê ocorreram essas transformações constituídas de 

conflitos e lutas entre diferentes concepções sociais, pois, ao ignorarmos a história e 

a construção social do currículo, tendemos a reproduzir o currículo tradicional. 

Forquin (1993) aponta que a transmissão cultural da escola é mais 

complexa, pois retrata o conteúdo do processo pedagógico, fazendo um 

questionamento crítico sobre o que é ensinado. Em parte, parece que isso ocorre 

devido à instabilidade dos programas e cursos escolares atuais.  Moreira (2009, p. 

7) afirma que o currículo deixou de ser apenas uma área técnica, e que, agora, tem 

“caráter de uma tradição crítica do currículo”, e ainda que o “currículo é considerado 

um artefato social e cultural”, e está intimamente ligado a “relações de poder” 

(MOREIRA, 2009, p. 8). Assim como Goodson (1995) e Forquin (1993), Moreira 

(2009) também destaca a importância de compreender a história do currículo em 

âmbito da organização da sociedade e  educação. 
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2.2 Índice de Desenvolvimento da Educação: Pressupostos 

 

 

Bauer (2013, p. 178) destaca preocupações que ocupam o centro dos 

debates sobre as avaliações externas:  

1. Funções e objetivos das avaliações educacionais e de sistemas de 
ensino. 
2. Cultura de avaliação.  
3. Relações entre avaliação externa e currículo. 
4. Relações entre avaliação externa, formação de professores e políticas 
docentes. 
5. Usos dos resultados das avaliações.  
6. Papel da avaliação na definição da qualidade da educação. 
7. Diferenciação entre medida e avaliação. 
8. Delineamentos teórico-metodológicos das avaliações. 
9. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
10. Questões para pesquisa ou para reformulação nos sistemas avaliativos.  

 

Os temas citados revelam a preocupação com avaliação externa, o que 

fomentou, principalmente nas últimas décadas, muitas pesquisas sobre os objetivos, 

princípios, as limitações, reformulações e os avanços das políticas públicas de 

avaliação.  

Gatti (2013, p. 58) aponta que as avaliações, ao se tornarem essenciais nas 

ações de políticas educacionais, ocasionaram visão produtivista, um modelo 

gerencialista, focalizando, apenas no produto final, no rendimento do desempenho 

dos alunos, e conduziu à redução do currículo, evidenciando apenas duas áreas de 

conhecimento: Língua Portuguesa e Matemática.  

Outra questão apresentada pela autora é a ênfase que a mídia dá ao 

resultado dos indicadores, desencadeando rankings, sem um questionamento mais 

consistente sobre o processo da aprendizagem, mas uma rotulação por meio deste 

indicador (GATTI, 2013, p. 60). Nesse sentido, parece que a preocupação é se a 

escola, ou o município, ou o estado, atingiu ou não a meta desejada. 

Cabe perguntar que elementos pedagógicos realmente oferecem para a 
inovação educacional, mesmo que seja apenas nas duas áreas 
consideradas? Olhando o modelo utilizado universalmente nessas 
avaliações e a escala utilizada, há pouca informação que possa alimentar e 
orientar processos de ensino. O dado fica como provocador, supondo-se, 
parece, que cada escola, cada rede, se “vire” para atingir metas propostas 
(GATTI, 2013, p. 59). 

A autora continua com o questionamento sobre o fato de que não se pensa 

em qual educação básica os alunos recebem. A única questão em evidência é se 
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aquela escola, ou município, ou estado, conseguiu ou conseguirá alcançar a meta 

do Ideb proposto, o que leva a uma “redução do mundo da escola, da educação, a 

duas áreas de conteúdo” – Língua portuguesa e Matemática. Ainda, a autora pontua 

que essa visão, apenas no produto final, levou a perspectiva diagnóstica a ser 

substituída pela pressão dos resultados e rankings (GATTI, 2013, p. 59-60) 

Contudo, Gatti (2013, p. 61) menciona que a intenção em criticar os 

fundamentos e processos dessas avaliações é possibilitar reflexões sobre as 

avaliações externas, e que, bem conduzidas e direcionadas, com tratamentos 

adequados, considerando diferentes esferas: social, educacional e de forma ética, 

“podem trazer contribuições relevantes à gestão educacional e aos processos de 

ensino-aprendizagem”. 

Corroborando Gatti (2013), Horta (2013), em sua tese, aborda algumas 

limitações técnicas das avaliações externas. A primeira refere-se à assiduidade dos 

alunos nas avaliações, em que o autor coloca a questão das faltas dos alunos na 

Prova Brasil e do Saeb de 2009 que chegaram até 50% do ensino médio, e nos 5o e  

9o anos do ensino fundamental as faltas contabilizaram em torno de 15% e 25% 

respectivamente.  

Essa imprecisão leva ao questionamento da validade e fidedignidade dos 

resultados. Ainda, o autor relata que, na literatura internacional (DARLING-

HAMOND, 2010; RAVITCH, 2010), vem sendo discutido o problema das ausências 

dos alunos nas provas e que esse fato é uma forma de enganar o sistema e garantir 

melhores notas.  

Outra limitação abordada pelo autor é o fato de as escolas prepararem seus 

alunos para realizar os testes e, além das escolas, o MEC divulgou simulados da 

Prova Brasil nos anos de suas aplicações, em 2009 e 2011, o que favorece 

estímulos de treinamento para a realização dos testes nas escolas. Essa 

preocupação em obter bons resultados acaba resultando em outra limitação, que já 

foi observado por Gatti (2013) e outros pesquisadores, como o reducionismo do 

currículo, pondo ênfase nos desempenhos apenas das duas áreas avaliadas por 

esses testes (HORTA, 2013, p. 157). 

Outra crítica relevante que o autor aponta se refere às formas das tomadas de 

decisões: 
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O governo federal decidir unilateralmente, sobre a medição do desempenho 
dos alunos e divulgar seus resultados por escola, não contribui para o 
regime de colaboração. (...) o governo nada mais faz do que expor uma 
situação sem que qualquer ação possa ser realizada diretamente para 
resolver os problemas apontados nos testes. (...) apenas testar os alunos e 
divulgar os resultados não assegura as condições necessárias para 
melhorar a qualidade da educação (HORTA, 2013, p.154 e 155). 

Ainda o autor aponta que, na CF/88, é garantido o regime de colaboração 

pelos entes federativos. Essa noção de regime de colaboração pressupõe princípios 

democráticos, no entanto, o autor coloca que faltou diálogo com os municípios e o 

Estado, pois estes foram apenas convidados a aderir ao termo do Compromisso 

Todos pela Educação e assumir o compromisso de alcançar metas baseadas em 

organizações internacionais. O autor critica que não houve diálogo com os 

protagonistas da educação (professores, coordenadores, gestores) sobre o que, 

como e para que servirá a avaliação. Desta forma, parece que o princípio da 

democracia pode ter sido, parcialmente, negligenciando.  

Para Fernandes (2007, p. 8), então presidente do Inep, o Ideb possui a 

vantagem de ser de fácil compreensão, simples de calcular, aplicável às escolas e 

explícito em relação à "taxa de troca" entre probabilidade de aprovação e 

proficiência dos estudantes. 

No entanto, a compreensão que se faz é apenas a necessidade de se 

alcançar a meta, conforme destaca Gatti (2013). Não há um questionamento que 

possibilite análises mais profundas em aspectos educativos, que desenvolvam 

informações que contribuam com o trabalho pedagógico e, de fato, com a prática do 

cotidiano escolar.  

Com relação ao Ideb, Freitas (2007, p. 982) adverte sobre o possível risco de 

ocultação da qualidade da educação brasileira por trás desse indicador estatístico, e 

exemplifica: 

[...] há o risco da ocultação da má qualidade pelo uso da média como 
referência.

 
O Ideb não deixa de ser baseado em uma proficiência média da 

escola ou da rede. O uso da média como referência e sua variação ao longo 
do tempo não significam que houve melhoria para todos. Se um grupo de 
bons alunos for melhor ainda, a média subirá, mesmo que os piores 
continuem onde sempre estiveram.  

Nesse sentido, Freitas (2007) alerta para a possibilidade dessas aferições, 

vistas como produto final, mesmo com alguns avanços nas médias, não garantirem 

que a educação alcance um nível melhor de qualidade, mesmo porque pode ser que 

um seleto grupo de alunos com excelentes notas elevem essa média e, desta forma, 
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os alunos que realmente precisam de maior atenção fiquem anulados, escondidos 

nas médias das aferições. 

Pesquisas realizadas por Rodrigues (2011), Peixoto (2011), Rocha (2012) e 

Horta (2013) evidenciam o uso invertido das avaliações em larga escala, no intuito 

de treinar os alunos para realizar os testes, fazendo com que o currículo fique à 

mercê das avaliações e não o contrário. 

No que tange ao Ideb, Gatti (2013, p. 59) destaca: 

O Ideb coloca um desafio às redes, que é a obrigação de se empenharem 
para que todos, indiscriminadamente, aprendam aquilo que a prova mede. 
Ou seja, se o produto está dentro da linha quantitativa de produção 
proposta, em discurso educacional ambíguo, mas que sinaliza a positivação 
de números estimados por critérios probabilísticos, em detrimento de 
pessoas em situações heterogêneas, e com a redução do mundo da escola, 
da educação, as duas áreas de conhecimento – Língua Portuguesa e 
Matemática.  

Esse uso invertido das avaliações, e os apontamentos destacados por Freitas 

(2007) revelam as desarticulações das avaliações com as instituições escolares, a 

falta de diálogo com os professores da escola. E a forma como são aplicados, 

atualmente, os testes em larga escala, causam inversão do currículo, e os 

professores sofrem pressões para preparar os alunos para as provas. 

Segundo Sousa (2003, p. 188-189): 

A avaliação, pautada por tais características, 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 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 modelo de avaliação externa que vem se consolidando no cenário das 

políticas públicas, conforme destaca Sousa (2003), imprime um ethos competitivo, 

desdobrando-se em rankings, influenciando a gestão, o currículo, pondo ênfase nos 

resultados, limitando o conhecimento, pois o conteúdo ensinado é o que é “medido” 

e, portanto, nessa lógica, é o que tem valor. 

No próximo capítulo, são apresentados as opções metodológicas e os 

procedimentos adotados na presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA  

 

 

3.1 Opção pela Abordagem Qualitativa   

 

 

A opção metodológica deste trabalho é a abordagem qualitativa, que permitiu 

a análise e compreensão, sob a ótica dos professores da rede pública do Município 

de São Paulo, das possibilidades e limitações surgidas após a publicação dos 

resultados do Ideb. 

Uma abordagem qualitativa, segundo Chizzotti (2008, p. 28-29), implica: 

(...) uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos 
de pesquisas, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes 
que somente são perceptíveis a uma atenção sensível. Após este tirocínio, 
o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com 
perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos 
do seu objeto de pesquisa.  

A pesquisa qualitativa busca compreender os fenômenos, captando a 

realidade, a partir das experiências e opiniões dos sujeitos da pesquisa. Portanto, 

para alcançar o objetivo, a abordagem metodológica qualitativa torna-se 

indispensável para o que se propõe a presente pesquisa. 

Minayo (2010, p. 21) aponta a pesquisa qualitativa como aquela capaz de 

responder a questões particulares “(...) com nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado. (...) trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das crenças, dos valores e das atitudes”.  

Ludke e André (2013, p. 12-13) apresentam algumas características de 

metodologias qualitativas. A primeira delas é que essa abordagem de pesquisa 

desenvolve a coleta de dados no seu ambiente natural e o pesquisador torna-se o 

principal instrumento. Outra característica é que a coleta de dados é rica em 

descrições, e o processo acaba se tornando mais importante do que o próprio 

produto. Na pesquisa qualitativa, identificar as perspectivas dos participantes é 

essencial. 
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3.2 Procedimentos da Pesquisa 

 

 

Definida a opção metodológica qualitativa, a presente pesquisa desdobrou-se 

em: pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo, utilizando, 

para a coleta de dados, os procedimentos de questionário e entrevista 

semiestruturada.   

 

 

3.2.1 Análise documental 

 

 

Entendemos como análise documental todos os materiais escritos que podem 

contribuir para a pesquisa. A pesquisa documental foi realizada principalmente pela 

análise de documentos oficiais, especialmente a CF/88, LDB de 1996, PNE, PDE e 

os Projetos Político-Pedagógicos das unidades educativas pesquisadas. Neles, 

buscamos principalmente os aspectos que retratem o processo histórico de 

implantação de avaliações externas.  

 

 

3.2.2 Pesquisa de campo: entrevista semiestruturada 

 

 

 A pesquisa de campo foi realizada, principalmente, por meio de entrevistas, 

que, segundo Minayo (2010, p. 64), têm como objetivo: “Construir informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas 

igualmente pertinentes com vistas a este objetivo”.  

A técnica de entrevista semiestruturada é definida por Minayo (2010, p. 64) 

como uma combinação de “[...] perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada”.   

A opção pela técnica de entrevista semiestruturada se deu pelo fato de ser 

um instrumento flexível e, a partir de um roteiro norteador, contendo os principais 

tópicos, preocupando-se com uma ordem lógica do assunto em questão, o que 
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proporcionou adaptações na entrevista, de acordo com a sensibilidade do 

entrevistador. 

(...) na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma 
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 
(...) a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela 
permite a captação imediata e corrente da informação desejada (...) 
(LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 39). 

Assim, a entrevista possibilitou o aprofundamento do tema, pois permitiu 

adaptações que se tornaram essenciais na coleta de informações, e também pôde 

fornecer aos participantes esclarecimentos. Outro cuidado que o pesquisador teve 

em relação ao respeito com o entrevistado, foi a garantia do anonimato. 

Ludke e André (2013, p. 42) apontam a necessidade de o entrevistador ficar 

atento não apenas ao seu roteiro, às possíveis adaptações, respostas, mas como 

também a sinais não verbais, como gestos, expressões, sinais de hesitação e 

mudanças de ritmo.  

As autoras apontam duas formas de registro: a gravação direta e a anotação 

durante a entrevista. A primeira consegue captar expressões orais, pausas, 

respirações, além do mais, permite que o entrevistador fique livre para ouvir 

atentamente as questões (LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 43). 

A segunda forma de registro, as anotações, não são capazes de captar todas 

as informações, porém, serviram como primeira seleção e interpretação do 

pesquisador (LUDKE; ANDRÉ, 2013, p. 43). 

A opção foi por essas duas formas de registros: gravação e anotações 

durante a entrevista semiestruturada, de acordo com as indicações de Ludke e 

André (2013). Com a primeira forma, a gravação, foi possível registrar todas as 

informações, o que possibilitou ao pesquisador ficar atento ao entrevistado, e 

direcionar, retomar e fazer adaptações do questionário, e depois no ato da 

transcrição das respostas, proporcionou o aprofundamento de análise e 

compreensão das respostas.  

E com a segunda forma, os registros por meio de anotações, foi possível 

obter, de acordo com a percepção do entrevistador, o que, em primeiro plano, 

parece ser mais importante para o sujeito pesquisado, e assim realizar as primeiras 

seleções de possíveis indicadores para a categorização das principais ideias.  
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Para responder ao que se propôs a pesquisa, elaboramos, a partir das 

reflexões já feitas, um conjunto de cinco eixos, que viabilizaram identificar as 

seguintes perspectivas, que nortearam as questões direcionadas aos sujeitos:  

Eixo 1: perfil do professor; 

Eixo 2: o que os professores conhecem sobre o Ideb; 

Eixo 3: opinião dos professores sobre o Ideb; 

Eixo 4:  efeitos dos resultados do Ideb no currículo;  

Eixo 5: sugestões dos professores.  

À luz dos eixos citados, elaboramos questões com critérios de pertinência 

sobre o tema em questão, de forma clara e objetiva e com preocupação de 

neutralidade para que não influenciasse as respostas, e que possibilitou aos sujeitos 

a construção das respostas com suas próprias palavras, permitindo que os 

professores pesquisados emitissem sua opinião sobre o que sabem, o que pensam 

e, principalmente, suas sugestões pautadas na sua experiência. 

Assim, para alcançar os eixos citados, dividimos as questões em dois 

momentos. No primeiro, o questionário serviu para identificar os sujeitos da 

pesquisa, e, no segundo momento, foi aplicada a entrevista semiestruturada. 

1) Questionário para identificação dos professores: 

a) Sexo           

b) Idade           

c) Formação       

d) Tempo de magistério  

e) Tempo nesta unidade  

2) Roteiro norteador da entrevista semiestruturada: 

a) Qual é sua opinião sobre os testes da Prova Brasil? 

b) Você recebeu os resultados do Ideb? Qual uso você fez dos resultados 

obtidos? 

c) Houve alguma mudança na sua prática devido aos resultados obtidos 

do Ideb? 



45 
 

d) Você acha que os resultados obtidos pelo Ideb correspondem ao 

desempenho dos alunos no cotidiano escolar? Justifique: 

e) Que avanços ou dificuldades esse tipo de avaliação traz para o 

desenvolvimento do currículo e para o processo do ensino e 

aprendizagem? 

f) Você notou avanços após a publicação do Ideb de sua escola? Quais? 

Que sugestões  você pode dar para esta questão? 

g) Você notou dificuldade após a publicação do Ideb de sua escola? 

Quais? Que sugestões você pode dar para esta questão? 

 

 

3.3 Critérios para Escolha: Lócus e Sujeitos da Pesquisa 

 

 

O estudo investigativo foi realizado em duas escolas, situadas na zona leste 

do Município de São Paulo. O critério para a escolha das escolas foi a seguinte: uma 

escola que alcançou a meta proposta pelo Ideb e outra que não alcançou no ano de 

2011. 

No que se refere aos sujeitos da pesquisa, utilizamos os seguintes critérios:  

A) Selecionamos professores das áreas de conhecimento de Língua 

Portuguesa e Matemática, por serem as áreas avaliadas no Saeb e na 

Prova Brasil e que compõem o Ideb; 

B) Desses professores, optamos apenas pelos que lecionam nos fins dos 

ciclos, ou seja, 4a série/5o ano e 8a série/9o ano, pois são os períodos 

avaliados no Saeb e na Prova Brasil e como optamos por escolas 

municipais, a pesquisa não se estendeu ao 3o ano do ensino médio, pois é 

de incumbência do Estado. 

Para as entrevistas, desenvolvemos roteiros com questões-chave inspiradas 

nos cinco eixos que contemplaram a presente proposta, e também solicitamos a 

assinatura da autorização com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

A seguir são apresentados o cenário da pesquisa e a amostra dos 

professores participantes da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 – CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada em duas escolas do Município de São Paulo que, ao 

todo, tem 13 Diretorias Regionais de Educação: Butantã, Campo limpo, Capela do 

Socorro, Freguesia/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, 

Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus e São Miguel.  

Dentro dessas, selecionamos a Diretoria Regional de São Mateus (DRE-SM), 

que compreende quatro distritos: Iguatemi, São Rafael, São Mateus e Sapobemba. 

A Tabela 5 apresenta o número de habitantes por área, em quilômetros quadrados.  

 

Tabela 5 - Município de São Paulo e distritos atendidos pela DRE-SM   

Distritos atendidos pela DRE 
São Mateus 

 

Área km²
19

 hab/km²
20

 

Município de São Paulo 1.509 11.446.275 

Iguatemi 19,6 134.206 

São Rafael 13 148.748 

São Mateus 13,2 154.990 

Sapopemba 13,5 286.222 

Fonte: IBGE - Área em km² e hab./km²,  dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(Seade) 

 

São Paulo, a maior metrópole brasileira, registra ampla diversidade cultural. 

Tem uma população de aproximadamente 12 milhões de pessoas, e, dessas, mais 

de 724 mil moram na região dos distritos que são atendidos pela DRE-SM, com mais 

de 82 mil alunos distribuídos no total de 192 escolas.  

Para a análise de alguns aspectos da dimensão da DRE-SM foi selecionado 

um grupo de variáveis educacionais, como: matrícula dos anos iniciais e finais do 

                                                             
19

Fonte: IBGE 2010 Disponível em: <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/ 
Paginas/Sapopemba.aspx>.  Acesso em: 19 jun. 2014. 
20

 Disponível: http://produtos.seade.gov.br/produtos/distritos/index.php?page=tabela acesso: 
19/06/2014 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/%20Paginas/Sapopemba.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/%20Paginas/Sapopemba.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/%20Paginas/Sapopemba.aspx
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ensino fundamental; taxa de aprovação e reprovação; taxa de abandono; 

concluintes; e distorção Idade-série (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Variáveis da educação da DRE-SM: matrículas 

Anos iniciais e finais da Rede Municipal 
(em %) (Data-base: 2011) 

Distrito 
Iguatemi 

Distrito 
São Mateus 

Distrito 
São Rafael 

Distrito 
Sapo-
pemba 

Ensino Fundamental – Rede Municipal 
(total em 2011) 

12.925 6.898 9.502 17.935 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 
Rede Municipal 

6.206 3.108 4.568 8.291 

Ensino Fundamental – Anos Finais – 
Rede Municipal 

6.719 3.790 4.934 9.644 

Fonte: Fundação Seade 

 

A primeira variável, matrícula, demonstra a dimensão de alunos matriculados 

por distrito, conforme a Tabela 4. Comparando a área territorial apresentada na 

Tabela 5, com a relação das matrículas por distrito, percebe-se que, embora o 

distrito de Sapopemba seja compatível em termos de território, em área por 

quilômetro quadrado, nota-se que  o número de matriculados é quase o dobro dos 

demais distritos atendidos pela DRE-SM. 

Esse dado revela o grau de concentração de habitantes e demonstra a 

necessidade do olhar diferenciado para esse distrito. 

 

Tabela 7 - Variáveis da educação da DRE-SM: taxa de aprovação, taxa de reprovação, taxa de 
abandono, concluintes e distorção idade-série 
 

Taxa de Aprovação 

 

Distrito 
Iguatemi 

 

Distrito 
São Mateus 

 

Distrito 
São Rafael 

 

Distrito 
Sapopemba 

Ensino Fundamental  
– Rede Municipal (%) 

 

96,7 95,0 94,5 95,2 

 
Ensino Fundamental Anos 
Iniciais – Rede Municipal (%) 
 

97,9 95,2 96,1 96,0 

Ensino Fundamental Anos 
Finais – Rede Municipal (%) 

95,5 94,8 93,1 94,5 

    (Continua) 
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Tabela 7 - Variáveis da educação da DRE-SM: taxa de aprovação, taxa de reprovação, taxa de 
abandono, concluintes e distorção idade-série 
 

Taxa de Reprovação 

 

Distrito 
Iguatemi 

 

Distrito 
São Mateus 

 

Distrito 
São Rafael 

 

Distrito 
Sapopemba 

Ensino Fundamental  
– Rede Municipal (%) 

2,4 3,5 3,8 4,3 

 
Ensino Fundamental Anos 
Iniciais – Rede Municipal (%) 
 

1,8 3,7 3,4 3,7 

Ensino Fundamental Anos 
Finais – Rede Municipal (%) 

2,9 3,3 4,3 4,8 

Taxa de Abandono 

 

Distrito 
Iguatemi 

 

Distrito 
São Mateus 

 

Distrito 
São Rafael 

 

Distrito 
Sapopemba 

Ensino Fundamental  
– Rede Municipal (%) 

 

1,0 1,5 1,6 0,6 

 
Ensino Fundamental Anos 
Iniciais – Rede Municipal (%) 
 

0,3 1,1 0,6 0,3 

Ensino Fundamental Anos 
Finais – Rede Municipal (%) 

1,6 1,9 2,6 0,8 

Concluintes 

 

Distrito 
Iguatemi 

 

Distrito 
São Mateus 

 

Distrito 
São Rafael 

 

Distrito 
Sapopemba 

Ensino Fundamental  

– Rede Municipal 
1.370 769 1.025 2.054 

Distorção Idade-Série 

 

Distrito 
Iguatemi 

 

Distrito 
São Mateus 

 

Distrito 
São Rafael 

 

Distrito 
Sapopemba 

 Ensino Fundamental  
– Rede Municipal 

8,0 6,9 8,2 7,4 

   Fonte: Fundação Seade 

 

Se, por um lado, o Brasil alcançou praticamente a universalização da 

educação básica (OLIVEIRA, 2007), por outro, o levantamento da Fundação Seade 

mostra dados ainda preocupantes no que se refere à taxa de reprovação, abandono 

escolar e distorção idade-série. As variáveis da educação da Tabela 7 revelam, 

ainda, um quadro que merece atenção e que se o Ideb for olhado isoladamente 

pode maquiar, de certa forma, a qualidade ofertada nas escolas.  

Esses dados evidenciam praticamente a universalização da educação na 

faixa etária citada, entretanto, no que diz respeito às porcentagens das variáveis 

sobre reprovação e distorção idade-série, podem estar associados à baixa qualidade 

do ensino.  
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4.1 As Escolas Escolhidas 

 

 

Com a proposta de compreender as possibilidades e os limites sob o olhar de 

professores a respeito dos resultados do Ideb de duas escolas com índices 

diferentes, às quais a pesquisa se dedicou, considera-se necessário apresentar as 

metas observadas e propostas do Ideb, desde a primeira edição até a projeção de 

metas para o ano de 2022, das duas escolas pesquisadas. Para tanto, são utilizados 

como fonte de referência os dados do Inep.  

A finalidade de apresentar o Ideb e as projeções de metas para as próximas 

edições das escolas, não teve o intuito de compará-las e sim analisá-las em relação 

à própria escola, pois o objetivo é identificar as repercussões do Ideb sob a 

perspectiva dos professores, mesmo porque, de acordo com a discussão e 

fundamentação teórica, verificou-se que o Ideb de uma escola, mesmo sendo alto, 

não precisa necessariamente demonstrar melhor qualidade. De acordo com as 

observações de Freitas (2007), pode significar que seleto grupo de alunos, com 

notas muito altas, eleve a média. 

Para garantir o anonimato, as unidades educativas, são denominadas como 

Escola A e Escola B; uma com baixo Ideb e outra com alto Ideb, respectivamente. 

 

 

4.1.1 Escola A 

 

 

Com o objetivo de facilitar o acesso às informações das avaliações da 

educação básica, o site do Inep21 disponibiliza um link de banco de propostas 

inovadoras em Avaliação da Educação Básica. Neste, tem-se acesso a todas as 

edições do Ideb por escola, município e país. Também é possível analisar a 

proporção de alunos por aprendizagem; a evolução e distribuição dos alunos por 

nível de proficiência de cada escola. 

                                                             
21

 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/banco-propostas-inovadoras>. 



50 
 

A Tabela 8 contém os Idebs alcançados e as metas propostas até o ano de 

2022, para os anos iniciais (4a série/5o ano). Os dados mostram que, embora no ano 

de 2009 demonstrem queda, comparando com o Ideb alcançado na edição anterior, 

em 2011 houve pouco avanço quando comparado com a primeira edição de 2005.  

 

Tabela 8 - Escola A – Ideb dos anos iniciais  

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Observado 4.1 4.2 4.0 4.3      

Metas  4.2 4.5 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 

Fonte: Inep  

 

 

Conforme apresentado no primeiro capítulo, nos descritores dos níveis do 

Saeb, é possível identificar o que os alunos aprenderam e qual é a expectativa de 

aprendizagem para o final de cada ano (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Escola A - Escala de proficiência de Língua Portuguesa e Matemática dos anos iniciais 

Média de rendimento da Prova Brasil 

Ano referência Português Matemática 

2005 167.33 175.23 

2007 161.26 186.90 

2009 154.78 177.34 

2011 167.47 183.35 

Fonte: Inep 

 

 

A média adequada de Língua Portuguesa, para alunos do 5o ano, é a escala 

de 200 pontos. Para Matemática, a média adequada para alunos do mesmo ano é a 

escala de 225 pontos. Nota-se que a disciplina de Língua Portuguesa registra 

oscilações, tanto que não obteve muita diferença da escala da edição de 2005 para 

a edição de 2011. No caso da disciplina de Matemática, embora tenham acontecido 

também oscilações entre os resultados, houve pequena melhora. 
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Para os anos finais (8a série/9o ano), esses dados são mais preocupantes. 

Não houve ainda avanços nos resultados das metas. Embora olhando apenas os 

resultados finais de cada edição do Ideb, sem informações sobre a qualidade da 

educação, esses dados sinalizam que merecem mais atenção (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Escola A – Ideb - anos finais  

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Observado 3.6 3.4 3.6 3.4      

Metas  3.6 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 

Fonte: Inep 

 

A média adequada para a disciplina de Língua Portuguesa para alunos do 9o 

ano é a escala de 275 pontos e, para a Matemática, a média adequada para alunos 

do 9o ano é a escala de 300 pontos (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11 - Escola A - Escala de proficiência de língua portuguesa e matemática dos anos finais 

Média de rendimento da Prova Brasil 

Anos finais 

Ano referência Português Matemática 

2005 214.91 230.27 

2007 218.28 234.30 

2009 223.33 229.16 

2011 219.10 223.51 

Fonte: Inep 

 

A escala de proficiência é descrita em quatro classes: avançado (além das 

expectativas); proficiente (aprendizagem esperado); básico (pouco aprendizado) e 

insuficiente (quase nenhum aprendizado). 

Na Tabela 12 consta que no ano de 2011 houve 92% de participação dos 

alunos das séries iniciais (4a série/5o ano) na Prova Brasil, sendo que, de 153 

alunos, 141 realizaram a Prova Brasil.  
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Tabela 12 - Escola A - classificação de proficiência anos iniciais de Língua Portuguesa 

Classificação de Proficiência 
Anos Iniciais - Língua Portuguesa / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 7 5% 

Proficiente 21 14% 

Básico 64 42% 

Insuficiente 60 39% 

Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial. 

 

Os dados da Tabela 13 mostram a divisão dos alunos por nível de 

aprendizado alcançado. 

 

Tabela 13 - Escola A - classificação de proficiência anos iniciais de Matemática 

Classificação de Proficiência 
Anos Iniciais - Matemática / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 2 2% 

Proficiente 22 14% 

Básico 60 39% 

Insuficiente 69 45% 

Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 

 

Tanto na disciplina de Língua Portuguesa quanto na de Matemática, revela-se 

que menos de 1/3 não alcançou a aprendizagem esperada para o primeiro ciclo 

escolar, enquanto a classificação do básico indica pouca aprendizagem e o nível 

insuficiente indica quase nenhuma aprendizagem. 

Nos anos finais (8a série/9o ano), de acordo com a Tabela 14, consta que a 

taxa de participação é bem menor, comparando com o do primeiro ciclo da mesma 

escola. No ano de 2011, constatou-se 72% de participação e 108 alunos, enquanto 

apenas 78 realizaram a Prova Brasil. 
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Tabela 14 - Escola A - classificação de proficiência anos finais de Língua Portuguesa 

Classificação de Proficiência 
Anos Finais - Língua Portuguesa / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 0 0% 

Proficiente 7 6% 

Básico 62 57% 

Insuficiente 40 37% 

Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 

 

No ciclo dois, de acordo com os dados da Tabela 15, a situação é mais 

preocupante, visto que, do total de alunos, apena 6%, em Língua Portuguesa, e 4%, 

em Matemática, encontram-se no nível de classificação proficiente. Quase a metade 

dos alunos encontra-se no nível insuficiente, quadro este que merece bastante 

atenção.  

 

Tabela 15 - Escola A - classificação de proficiência nos anos finais de Matemática 

Classificação de Proficiência 
Anos finais - Matemática / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 0 0% 

Proficiente 4 4% 

Básico 51 47% 

Insuficiente 53 49% 

Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 

 

 

4.1.2 Escola B  

 

 

A Tabela 16 mostra o Ideb alcançado e as metas propostas até o ano de 

2022, para os anos iniciais (4a série/5o ano). Os dados mostram que o crescimento é 

significativo. 
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Tabela 16 - Escola B – Ideb dos anos iniciais  

 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Observado 4 4.4 5.6 5.3      

Metas  4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 

Fonte: Inep 

 

Nos descritores dos níveis do Saeb, é possível identificar o que os alunos 

aprenderam e qual a expectativa de aprendizagem para o final de cada ciclo. 

Embora o crescimento dos resultados se mostre significativo, ainda não se alcançou 

o nível da escala do Saeb adequado para essa fase escolar, com exceção do ano de 

2009, em que Língua Portuguesa, na escola, alcançou 203,86 pontos. 

 

Tabela 17 - Escola B - escala de proficiência de língua portuguesa e matemática dos anos iniciais 

Média de rendimento da Prova Brasil 
Anos Iniciais 

Ano referência Português Matemática 

2005 166.41 176.33 

2007 164.72 187.15 

2009 203.86 212.30 

2011 185.85 210.41 

Fonte: Inep 

 

Conforme citado, a média adequada para Língua Portuguesa, para alunos do 

5º ano, é a escala de 200 pontos. Para Matemática, a média adequada para alunos 

do mesmo ano é a escala de 225 pontos. 

Na Tabela 18, observam-se os resultados dos anos finais (8a série / 9o ano)  

entre os anos de 2005, 2007 e 2009, em que se  constata considerável crescimento 

dos resultados; no entanto, essa porcentagem de crescimento diminuiu do ano de 

2009 para 2011. 

 

Tabela 18 - Escola A – Ideb  dos anos finais 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Observado 3.9 4.4 5.2 5.3      

Metas  3.9 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 

Fonte: Inep 
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A média adequada para a disciplina de Língua portuguesa para alunos do 9o 

ano é a escala de 275 pontos e, para a Matemática, a média adequada para alunos 

do 9o ano é a escala de 300 pontos (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Escola B - Escala de proficiência de Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais 

Média de rendimento da Prova Brasil 
Anos Finais 

Ano referência Português Matemática 

2005 224.72 246.99 

2007 239.82 249.72 

2009 262.44 
 

262.92 

2011 258.98 
 

262.28 

Fonte: Inep 

 

De acordo com os dados do Inep, no link de propostas inovadoras sobre 

Avaliação da Educação Básica, consta que, no ano de 2011, teve participação de 

96% dos alunos para os anos iniciais. Do total de 69 alunos, 66 realizaram a Prova 

Brasil.  

Esses dados revelam que mais de 63% estão com pouca aprendizagem, caso 

mais alarmante é que 23% desses alunos se encontram com quase nenhuma 

aprendizagem (Tabela 20). 

 

 

Tabela 20 - Classificação de proficiência em anos iniciais de Língua Portuguesa 

Classificação de Proficiência 
Anos Iniciais - Língua Portuguesa / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 4 6% 

Proficiente 21 31% 

Básico 28 40% 

Insuficiente 16 23% 

Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial. 

 

 

No Ideb observado isoladamente, percebe-se que a escola, nessa etapa, 

ultrapassou a meta; no entanto, os dados da classificação da proficiência mostram 
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que mais da metade dos alunos não tem o nível de aprendizagem esperado (Tabela 

21). 

 

Tabela 21 - Classificação de proficiência em anos iniciais de Matemática 

Classificação de Proficiência 
Anos inicias – Matemática / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 7 10% 

Proficiente 19 28% 

Básico 29 42% 

Insuficiente 14 20% 

Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 

 

Nos anos finais (8a série /9o ano), de acordo com a Tabela 22, consta que a 

taxa de participação é de 93%. Do total de 70 alunos, 65 realizaram a Prova Brasil. 

 

Tabela 22 - Classificação de proficiência anos finais de Língua Portuguesa 

Classificação de Proficiência 
Anos Finais - Língua Portuguesa / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 4 6% 

Proficiente 21 30% 

Básico 40 58% 

Insuficiente 4 6% 

Fonte: Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial 

 

No ciclo dois, do total de alunos, apenas 6% encontra-se no nível avançado e 

30% no nível básico; 58% encontra-se no nível básico, que, de acordo com a 

classificação, indica pouca aprendizagem e 6% dos alunos estão no nível 

insuficiente, o que significa quase nenhum aprendizado. 

Em Matemática, o quadro é pouco mais preocupante. Apenas 24% 

encontram-se no nível de aprendizagem esperado, e os demais estão distribuídos 

em 52% no nível básico e 24% no nível insuficiente (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Classificação de proficiência em anos finais de Matemática  

Classificação de Proficiência 
Anos Finais – Matemática / 2011 

Níveis Alunos Porcentagem 

Avançado 0 0% 

Proficiente 17 24% 

Básico 36 52% 

Insuficiente 17 24% 

Fonte: Prova Brasil 2011, INEP. Organizado por Meritt. Classificação não oficial. 
 

   

4.2 Professores Pesquisados: A Amostra 

 

 

Como citado, foram selecionamos professores das áreas de conhecimento da 

Língua Portuguesa e Matemática e especificamente os que lecionam nos finais dos 

ciclos, por serem os anos e as áreas avaliados no Saeb e na Prova Brasil e que 

compõem o Ideb.   

Ao todo, foram pesquisados quatro professores, denominados de professor 1, 

professor 2, professor 3 e professor 4. Destes, os professores 1 e 2, participantes da 

pesquisa, são da escola que não alcançou a meta; e os dois professores 3 e 4 são 

da escola que alcançou a meta proposta do Ideb para o ano de 2011. 

No próximo capítulo, é apresentado o desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 – DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA: ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

As escolas foram escolhidas conforme critérios preestabelecidos e citados no 

capítulo sobre a metodologia, isto é, uma escola que alcançou a meta do Ideb 

proposto para ano de 2011 e outra escola que não conseguiu alcançar a meta no 

mesmo ano. Na escolha das escolas, não houve preocupação de selecionar os 

melhores ou piores resultados do Ideb. 

O contato com as escolas foi feito por meio da apresentação dos objetivos da 

pesquisa aos diretores, que concordaram com a pesquisa. Aos professores 

entrevistados, foi apresentada a proposta da pesquisa, e lido o TCLE, com o qual 

concordaram e assinaram em duas vias, uma para o entrevistador e outra para o 

participante da pesquisa. Em ambas as escolas, gestores e professores 

demonstraram interesse e entusiasmo em colaborar com a pesquisa.   

Com o objetivo de verificar a percepção de professores envolvidos 

diretamente no processo de avaliação externa nas unidades escolares, foram 

realizadas quatro entrevistas semiestruturadas com docentes que trabalham na rede 

regular de ensino da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

É válido informar que as entrevistas totalizaram em torno de 130 minutos, e 

resultaram em 35 páginas de transcrição das entrevistas. Esse primeiro fato revela 

que os professores querem ser ouvidos. 

Esse fato vem ao encontro do debate realizado no Fórum do Sindicato dos 

Especialistas de Educação do Município de São Paulo (Sinesp)22, com o tema 

Políticas de Responsabilização: Entre a Falta de Evidência e a Ética, quando o 

professor Luiz Carlos de Freitas começou o diálogo chamando a atenção do governo 

para ouvir os profissionais que atuam na educação pública do Brasil. 

 O autor ainda faz comparação entre as áreas da saúde e educação, 

afirmando que, na área da saúde, para fazer uso de qualquer remédio, antes do 

lançamento, são necessários diversos estudos, experiências e testes, a fim de 

                                                             
22

 Disponível em: <http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_rokdownloads&view =file&Itemid= 
220&id=98:jornalsinesp-221>. Acesso em: 14 ago. 2014. 

http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=%20220&id=98:jornalsinesp-221
http://www.sinesp.org.br/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=%20220&id=98:jornalsinesp-221
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comprovar a sua eficácia. Quanto à educação, o autor menciona que esse cuidado 

não existe e que os governos adotam políticas sem evidências empíricas.  

Diante desse quadro, o autor relatou algumas experiências internacionais que 

fracassaram: o caso de Nova Iorque, com o uso dos bônus, que não evidenciou 

melhora na educação. No Chile, o governo se elegeu como resultado da  proposta 

de acabar com essas políticas. 

O fórum aconteceu no mês de maio de 2014 e até então a proposta do novo 

PNE estava em tramitação. No mês de julho, o PNE foi aprovado, e contém na meta 

7, na estratégia 36, a reafirmação da política de meritocracia.  

Há estudos que evidenciam a má repercussão das políticas de meritocracia e 

bônus no Brasil, como é o caso das escolas públicas estaduais de São Paulo. 

Pesquisa realizada por Rocha (2012, p. 57) relata “que a prática da bonificação por 

resultado promove um engessamento do currículo educacional nas escolas”, e, entre 

outros efeitos, revela a perda da autonomia dos professores, que são 

responsabilizados pelo insucesso dos resultados das avaliações. 

Embora as escolas municipais de São Paulo ainda não sofram com a relação 

de desempenho dos alunos associado a bônus, como é o caso das escolas 

estaduais de São Paulo, parece pertinente a denúncia da pesquisa realizada por 

Rocha (2012) sobre a perda da autonomia dos professores, da responsabilização 

destes pelos resultados obtidos nas avaliações; e do estreitamento do currículo 

escolar. 

Conforme já explanado,  foram cinco os eixos definidos: 

Eixo 1: perfil do professor; 

Eixo 2: o que os professores conhecem sobre o Ideb; 

Eixo 3: opinião dos professores sobre o Ideb; 

Eixo 4:  efeitos dos resultados do Ideb no currículo;  

Eixo 5: sugestões dos professores.  

A seguir, seguem explicitadas algumas categorias que emergiram, a partir dos 

eixos citados, dos relatos dos professores 
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5.1 Identificação dos Professores 

 

 

De acordo com os critérios preestabelecidos, foram selecionados quatro 

professores: dois da escola que não alcançou a meta do Ideb proposto para o ano 

de 2011; e os professores sequentes são da escola que conseguiu alcançar a meta 

do Ideb para o mesmo ano (Tabela 24).  

No entanto, é pertinente destacar que a apresentação dos professores, 

identificados por escola, é apenas para nos situarmos nas leituras, pois, conforme 

descrito nos capítulos, o intuito não é  comparar as escolas, ou professores, e sim 

detectar quais são as perspectivas dos professores sobre o Ideb.  

 

Tabela 24 – Perfil dos professores participantes da pesquisa 

Participante Formação Sexo 
Tempo de 
Exercício como 
Professor(a) 

Tempo nesta 
Unidade 
Escolar 

Professor 1 
Letras, Literatura Brasileira, 
Língua Portuguesa, 
Pedagogia 

Feminino 22 anos 19 anos 

Professor 2 
Licenciatura em 
Matemática e Pedagogia 

Feminino 24 anos 17 anos 

Professor 3 
Licenciatura em 
Matemática 

Masculino 25 anos 20 anos 

Professor 4 Letras Feminino 20 anos 1 ano 

Fonte: Elaboração própria 

Nesse primeiro eixo de identificação dos professores, nota-se que há um 

tempo considerável de exercício da profissão, portanto, acompanharam quase toda 

implantação das avaliações externas nas escolas. Assim, atesta-se a propriedade na 

fala dos professores, nos próximos eixos de análise, no que se refere ao que 

conhecem, opinam, quais são suas percepções de efeitos e sugestões sobre o 

tema, pois estão pautados pela experiência de mais de duas décadas como 

docentes. 
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5.2 O que os Professores Conhecem Sobre o Ideb 

 

 

Neste eixo de análise da pesquisa, identificou-se o que os professores 

conhecem sobre o Ideb. Para tanto, foram indagados sobre o tema na entrevista 

semiestruturada.  

As respostas dos professores sinalizaram algumas observações pertinentes: 

1- resultado de avaliação como medida; 

2- resultado de avaliação como verificação; 

3- resultado de avaliação como diagnóstica; 

4- avaliação da aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos; 

5- comparação para verificação da aprendizagem;  

6- utilização para melhoria da educação; 

7- prova objetiva; 

8- resultado de forma superficial; 

9- parâmetro; 

10-  estatística. 

De acordo com o discurso oficial, o Ideb, como indicado no primeiro capítulo, 

foi criado para medir de forma objetiva a qualidade da educação básica, assumindo 

o papel de indutor de políticas para melhoria da educação e para subsidiar 

diferentes níveis de ensino na tomada de decisões em prol da  qualidade do ensino. 

No entanto, de acordo com os depoimentos dos professores, percebe-se forte 

ênfase nos resultados finais, conforme as falas: 

(...) é um diagnóstico que o governo federal faz para observar as 
habilidades de leitura, escrita e habilidades das operações básicas de 
matemática conforme a idade série (Professor 4). 

 (...) uma verificação (...), para saber como estão as escolas públicas, para 
criar parâmetro, na realidade; é uma estatística (Professor 3). 

Assim, os depoimentos dos professores, dando ênfase ao produto final, 

entram em consonância com os apontamentos de Oliveira (2011, p. 180), que relata 

o fato de o governo federal não ter privilegiado a interpretação e discussão 

pedagógica dos dados da avaliação acarretar a filosofia subjacente ao “Estado 
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Avaliador” (p. 180), com ênfase apenas no produto final, servindo como 

monitoramento da educação. 

Sabemos que é um comparativo, avaliam todo o Brasil, realizam 
comparações com outras regiões, para verificarmos como está o 
aprendizado dos nossos alunos com relação aos outros (...) (Professor 2). 

Os apontamentos dos professores entrevistados demonstram, como indicado 

no capítulo I, que parece haver incoerência entre a ênfase dada ao resultado final 

dessas avaliações, que enfatiza mecanismos de controle, comparação, verificação e 

monitoramento, em relação à própria concepção de gestão democrática e autônoma 

da escola. 

(...) esse índice é utilizado de alguma forma para melhoria da educação, 
mas não sabemos exato o quê (Professor 2). 

Dentre os depoimentos dos professores, notamos a ausência nos relatos 

sobre a escala de proficiência do Saeb e, consequentemente, a interpretação e 

discussão pedagógica desses dados e das expectativas de aprendizagem nos 

depoimentos dos professores. Esse fato pode estar relacionado à ênfase do material 

de divulgação do Ideb que é expresso em metas numéricas, apurando se as metas 

são alcançadas ou não.  

Embora esse material possa ser um ponto de partida de análise para a 

comunidade escolar, esse material parece fornecer informações superficiais sobre a 

aprendizagem dos alunos.  

 

 

5.3 Opinião dos Professores sobre o Ideb 

 

 

Nesse eixo de análise, é identificada a opinião dos professores a respeito do 

Ideb. Emergiram as seguintes informações nos relatos dos professores: 

 

 revela postura tradicional; 

 avaliação apenas como medida; 

 não fornece devolutiva adequada; 

 não mede muito o conhecimento do aluno; 

 avalia poucas disciplinas; 
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 deveria fazer uma avaliação no contexto geral, considerar outras 

especificidades; 

 foco nos resultados. 

Observa-se, nos depoimentos dos professores, a associação direta do Ideb 

com a avaliação externa e nos ajuda a refletir sobre o  relato do professor 3 que 

reconhece a importância da avaliação tanto externa quanto interna. No entanto, 

alerta para a falta da devolutiva das avaliações externas. 

Toda avaliação ajuda, entretanto, quando tem a devolutiva; não adianta ter 
uma prova e não ter a devolutiva, não ter o resultado (...) [avaliação] seja 
interna ou externa, toda avaliação é importante mesmo (...) (Professor 3). 

Embora no portal do Inep constem os níveis da escala do Saeb com seus 

respectivos descritores, informando o que o aluno sabe e o que deveria ter se 

apropriado, ainda, como aponta Gatti (2013, p. 59), parece que “há pouca 

informação que possa alimentar e orientar processos de ensino. O dado fica como 

provocador, supondo-se, parece, que cada escola, cada rede, se „vire‟ para atingir 

metas propostas”.  

Então é necessário que a avaliação seja de todas as disciplinas se todas as 
disciplinas existem, todas são importantes (Professor 3). 

Corroborando o relato do professor 3, Oliveira (2013, p. 92) compreende que, 

além das verificações de desempenho da Língua Portuguesa e Matemática, 

evidentemente, outras áreas de conhecimento também são importantes. O autor 

ainda destaca que essa supervalorização apenas em duas áreas de conhecimento 

pode causar um estreitamento do currículo, aumentando a fragmentação do 

conhecimento e perdendo a perspectiva interdisciplinar. Assim, afirma o autor 

considerar o Ideb como “indicador de qualidade é uma simplificação grosseira”.  

Oliveira (2013, p. 92) destaca que o estreitamento do currículo pode deixar de 

contemplar outros aspectos importantes da educação:  

Não é adequado pensar assim sob uma perspectiva filosófica, onde 
deveriam ser contemplados os demais componentes curriculares que se 
julgam importantes, assim como a construção de valores, regras de 
socialização, convivência com os diferentes, enfim toda a formação para a 
cidadania (...).  

O argumento levantado pelo professor 3 revela divergências nas formações 

continuadas, com a ênfase empregada no produto final das aplicações das 

avaliações externa, onde a primeira prestigia uma prática construtiva e crítica do 
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saber, e a segunda valoriza as aplicações das provas externas, e, em especial,  

destaca o resultado final, com fins de classificação e ranking. 

Eles [formação continuada] cobram que a gente trabalhe diferenciado, que 
faça uso (...) só que a prova é bem tradicionalista (...) (Professor 3) 

O professor 1 questiona a validade dos testes das avaliações em larga 
escala: 

Por isso que eu falo que essas provas não funcionam, eles não conhecem a 
realidade (...) (Professor 1). 

É um cálculo frio (Ideb), quem (...) desconhece o contexto da comunidade, 
desconhece a escola (...). (Professor 1). 

Diante da preocupação exposta pelo professor 1, nota-se a insatisfação com 

a forma como é divulgado o Ideb, nesse relato, o professor menciona que estas 

avaliações não conhecem os alunos. Embora haja o instrumento de questionários 

contextuais do aluno, parece que não há divulgação sobre a associação do 

resultado do Ideb com indicadores socioeconômicos, que proporcionem um relatório 

com informações disponíveis que associe o desempenho do aluno por gênero, raça 

ou nível socioeconômico. 

Assim, o discurso do professor 1 parece que não está vinculado com a 

preocupação de justificar o resultado do Ideb, mas de reconhecer a influência de 

diferentes especificidades de cada escola, e como influenciam nos resultados de 

desempenho escolar.  

O professor 1 questiona as avaliações externas, mencionando que o aluno é 

tratado como um gráfico, que pode ser medido: 

É uma avaliação fria, trata o aluno como um número, tanto é que no início 
do ano o aluno é tratado como gráfico. Acima do básico, abaixo do básico, 
comparação com a prefeitura, com a escolas da DRE e com outras escolas 
da região, apresentam um número, mostram se a escola atingiu a meta e 
só, nada além (Professor 1). 

Como vimos no capítulo 2, nas contribuições de Bonniol e Vial (2001, p. 48), 

quando confundimos a avaliação como medida, corremos o risco de compreender o 

avaliador enquanto perito e o avaliado enquanto objeto passível de ser medido, 

controlado e não como sujeito da avaliação. Na fala a seguir, o professor 1 relata  

qual sua opinião sobre as avaliações externas. 
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Ela [Avaliação externa] para avaliar não está avaliando nada, porque falam 
tanto que a gente tem que ter um olhar para o aluno, tem que avaliar o 
aluno sobre diversas formas que não só a classificatória, e é exatamente o 
que acontece nessas provas que vêm de fora, essas provas chamadas de 
avaliação externa, só têm um olhar classificatório, não conhecem o aluno 
(Professor 1). 

O professor 2 também questiona sobre a validade dessas avaliações, e expõe 

sua opinião sobre o que pensa sobre o cálculo das médias dos resultados do Ideb: 

(...) então, isso também vai mudar um pouco o resultado, a média, você 
soma todos os resultados e divide, nem sempre mostra a realidade, porque 
temos também ótimos alunos e alunos com muita dificuldade, então, acaba 
de alguma forma mascarando (Professor 2). 

Assim, quando a validade de um teste é questionável, pode ocorrer certa 

resistência por parte dos professores em utilizar essas informações para realizar seu 

planejamento e a reorientação de suas práticas. 

Dessa forma, percebe-se que as limitações apresentadas no capítulo 2, em 

especial a questão da fidelidade, parece que precisa se modificada, no sentido de 

fornecer dados adequados para a interpretação e discussão pedagógica dos dados, 

para que os professores possam confiar e usar os dados. 

Freitas (2007) destaca exatamente o que expôs o professor 2, que o resultado 

do Ideb pode esconder a verdadeira situação da escola, e exemplifica seu 

pensamento dizendo que pode ser que um seleto grupo de alunos com excelentes 

notas elevem a média, assim, os alunos que precisam de mais atenção podem ficar 

escondidos na médias do Ideb. 

 

 

5.4 Efeitos dos Resultados do Ideb no Currículo 

 

 

No eixo 4, analisamos, à luz das entrevistas dos professores os efeitos 

ocasionados pelos resultados do  IDEB. Tendo emergido as seguintes observações: 

 elaboração das provas segundo parâmetros da Prova Brasil; 

 ênfase nos conteúdos os quais os alunos não tiveram bom desempenho nas 

provas; 

 discussão em equipe sobre o porquê daquele resultado;  
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 redução do currículo; 

 treino para a realização das provas; 

 reflexão para identificar possíveis falhas no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 autoavaliação (professor). 

Oliveira (2013, p. 89) aponta dois tipos de usos dos resultados. O primeiro 

para melhorar a educação para todos e, o segundo, para melhorar os resultados. 

Neste segundo caso, Oliveira (2013), assim como pesquisas realizadas por Peixoto 

(2011), Rodrigues (2011), Rocha (2012) e Horta (2013), sinalizam o uso invertido 

das avaliações em larga escala, no intuito de treinar os alunos para a realização dos 

testes, a fim de melhorar o resultado.  

Analisei as habilidades que não foram atingidas e procurei trabalhar, ou 
melhor, dar maior ênfase em minhas aulas nos resultados das habilidades 
não alcançadas (...). Procurei elaborar avaliações escritas, segundo 
parâmetros da Prova Brasil (Professor 4). 

Oliveira (2013) destaca que essas avaliações, testes em larga escala, param 

nas medidas, e para que aconteça a avaliação é preciso considerar, além da 

dimensão da medida, no caso, as proficiências de desempenho de Matemática e 

Língua Portuguesa, um processo mais amplo, que se reflita sobre seus significados, 

que possam nortear, redirecionar e aperfeiçoar ações. 

No depoimento da professora 1, percebe-se a ênfase dada ao resultado final: 

É feito um gráfico no começo do ano e sempre começamos o ano com certa 
angústia de incapacidade, de falar assim: “poxa vida” a gente trabalha, faz o 
que se espera que nós façamos e estamos sempre abaixo do básico (...) 
(Professora 1). 

Esse sentimento de incapacidade, revela a forte ênfase que é dada ao 

resultado final do Ideb. 

Diante disso, supomos que a ênfase das notícias nos maiores e menores 
Ideb, melhores e piores médias, seja um reflexo das informações 
repassadas ou disponibilizadas pelo governo federal. Além disso, devemos 
considerar o poder exercido pela mídia, na formação de opinião de grande 
parcela da sociedade, o que pode favorecer na redução da avaliação como 
mecanismo de rankings das instituições, inclusive pelos próprios atores 
escolares (OLIVEIRA, 2011, p.177). 

Essa ênfase dada ao produto final acarreta um sentimento de incompetência 

e de responsabilização imposta aos professores: 
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Tem a cobrança, tudo, eles elaboram gráficos faraônicos, colocam lá, 
rotulam não só o aluno, rotulam o professor: seus alunos são incompetentes 
porque você também é incompetente, olha como estão seus alunos! 
Rotulam tanto aluno como rotulam você. Mas só que, é assim, colocam o 
dedo no seu nariz, mas também não dão meios para você saber por onde 
melhorar (Professor 1). 

Esse fato pode estar associado à pressão externa dos baixos números 

alcançados nas metas; a insatisfação e o desânimo de saber que, mesmo fazendo 

um trabalho diferenciado, ainda não surte efeitos na própria expressão numérica dos 

resultados do Ideb. Assim, conforme se verifica em um dos depoimentos do 

professor 1, vem o sentimento de “incompetência”. Essa fala revela o efeito e a 

sobrecarga desses indicadores na escola. 

Quando se trata de avaliação que atinge pessoas em sua vida escolar, 
portanto, vida social, há cuidados imprescindíveis a tomar. Envolve 
questões de ética, além de envolver conhecimentos cientifico e técnico. Não 
pode ser um processo construído com ligeireza e adesismo. É preciso 
refletir sobre os objetivos e os impactos desse processo, que tem 
consequências pessoais, institucionais, sociais (GATTI, 2013, p. 65 e 66). 

A fala do professor 1 sobre o sentimento de incompetência, e as 

considerações trazidas por Gatti (2013), nos convidam a refletir sobre os efeitos que 

os resultados do Ideb provocam na escola, nos professores. Diante desse fato, e 

conforme destaca Gatti (2013), se demonstra a pertinência de realizar uma análise 

sistematizada sobre os efeitos dessa avaliação externa, análise esta que não seja 

em nível de comparação com outras escolas ou regiões, mas a possibilidade de uma 

análise da escola pela própria escola. 

Oliveira (2011) destaca que os rankings e as competições teriam menor 

ênfase se o foco da disseminação dos resultados fosse traduzido, por meio dos 

gestores públicos e escolares, nas competências e habilidades expressas nos 

desempenhos escolares, além de considerar os fatores externos que estão 

intimamente associados a essas médias.  

Outro efeito provocado pelos resultados, relatado a seguir, parece ser 

positivo, quando o professor coloca em evidência a autoavaliação: 

O resultado [Ideb] sempre influencia, se falam que não atingiu a meta, 
então, você quer sempre ir melhor, não só como profissional, mas como ser 
humano, você busca melhorar, aprimorar seu trabalho, sempre (...) 
(Professor 1). 
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Enfatiza-se o pensamento crítico, reflexivo, inquietante e questionador, que 

impulsiona os educadores em direção a novas estratégias e ações, na busca por 

compreender e intervir na realidade. 

  

 

5.5  Sugestões dos Professores Sobre as Possibilidades  

 

 

No eixo 5, identificam-se e analisam-se as sugestões que emergiram dos 

depoimentos dos professores sobre o tema:  

1- reunir o corpo docente para discutir os resultados: em equipe, e em conjunto, 

propor atividades que auxiliam os alunos nas dificuldades apresentadas; 

2- mais tempo para análise desses dados com um objetivo de replanejamento; 

3- que esses resultados venham acompanhados de informações mais 

detalhadas; 

4- integração com outras áreas profissionais: psicologia, fonoaudiologia;  

5- contextualizar a avaliação e a realidade da escola;  

6- considerar outras especificidades das escolas, como estrutura física; 

rotatividade dos professores e equipe gestora; comunidade atendida;  

7- cursos; 

8- valorização do professor; 

9- estudo mais detalhado dos resultados das avaliações; 

10-  participação da comunidade educativa; do aluno; da escola e família. 

As sugestões dos professores participantes da pesquisa com as interlocuções 

da teoria revelam a importância de socializar as discussões, reflexões e propostas 

dos professores acerca das avaliações externas, em especial o uso dos resultados 

do Ideb. 

No relato do professor 3, percebe-se a importância do professor enquanto 

pesquisador e investigador: 

(...) percebe que uma sala não teve bom resultado, aí nós perguntamos o 
porquê. Porque não é só daquele ano, é baseado nos outros anos também 
(...) (Professor 3). 

(...) então, é professor da 8
a
 série que não está trabalhando direito; ele, na 

realidade, pegou aquele ano, de repente, nos outros anos anteriores, não foi 
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ele que trabalhou, então, tem que trabalhar com o grupo todo, o que 
aconteceu durante esse período todo, essa é a discussão que fazemos (...) 
(Professor 3). 

Embora as avaliações externas aconteçam a cada dois anos, e impliquem 

apenas duas áreas de conhecimento: Língua Portuguesa e Matemática, 

contemplando os anos/séries finais de cada ciclo, na fala do professor 3 há 

coerência quando discute a importância de realizar uma avaliação interna, 

envolvendo todos os professores, de todos os anos escolares. No relato a seguir, 

o professor 3 denuncia a falta de estrutura da escola, no caso, falta de espaço físico 

para realizar as aula de xadrez em nome de absorver a demanda de alunos:  

Até aquela última sala, não foi feita para ser sala de aula, foi feita para ser 
aula de xadrez. Na época, eu dava aula de xadrez, só que, com a demanda, 
(...), agora esse espaço virou sala de aula, sabe quando volta a ser sala de 
xadrez? Nunca mais, porque já foi absorvida! (Professor 3).  

Em consonância com o tratado no primeiro capítulo, o relato do professor 3, 

sobre a absorção da demanda, vem ao encontro do que  Oliveira (2007) destaca 

como primeiro segmento da qualidade da educação brasileira, ou seja, a 

universalização do acesso na escola, que associa a qualidade à democratização da 

escolarização.  

Embora esse primeiro segmento sobre a qualidade da educação tratado por 

Oliveira (2007) revele sua importância, e, conforme o autor destaca, que a educação 

básica está praticamente universalizada, os apontamentos do professor 3 se 

justificam pela compreensão que não basta colocar todas as crianças e jovens nas 

escolas, é preciso oferecer mais. 

De acordo com o discurso anterior do professor 3, parece que a preocupação 

central é  atender toda a demanda, no entanto, o professor questiona sobre a 

necessidade de oferecer melhores condições, que abrange um conceito mais amplo 

de qualidade, tornar possível o acesso a aulas e projetos diferenciados, como é o 

caso citado pelo professor 3, de espaço físico para as aulas de xadrez, pois a 

educação de qualidade não se limita apenas às duas áreas de conhecimento que 

são avaliadas. 

Sobre essa colocação, evidenciamos a critica de Freitas (2013, p. 162) 

quando nos traz a reflexão de que não podemos oferecer apenas o básico para 

nossos alunos: 
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A argumentação de que o básico é bom porque tem que vir em primeiro 
lugar é tautológica e nos leva a acreditar que o “ básico é bom porque é 
básico”. (...) O básico é pouco e não pode ser a referência para um sistema 
educacional. As expectativas tem que ser plenas e elevadas, especialmente 
quanto à complexidade das habilidades desejadas (...).  

Outra sugestão, destacada pelo professor 1, diz respeito a mais cursos: 

Gostaria que tivéssemos mais cursos que nos auxiliassem a melhorar nosso 
trabalho em sala de aula (Professor 1). 

O professor 1 sinaliza a necessidade de aumentar os cursos que ajudassem a 

melhorar seu desenvolvimento em sala de aula.  

Outra ponto pertinente, é o questionamento da validade dos testes, segundo o 

professor 2: 

(...) muitas vezes o aluno vai chutar o resultado (...) então, se tivesse uma 
parte dissertativa, que pedisse que o aluno explicasse a forma de seu 
pensamento, talvez fosse melhor avaliado, porque, como é de múltipla 
escolha, ele pode acertar ou não, ele tem as duas chances, então, isso 
prejudica. (Professor 2). 

O professor 2 sugere que nas avaliações externas tenham também questões 

dissertativas, que possibilitem ao aluno expressar sua linha de raciocínio. Além 

disso, o professor 2 aponta a necessidade de uma análise mais específica dos 

resultados, e a partir dessa análise, oferecer possibilidades de uma compreensão 

ampla sobre quais são as dificuldades encontradas pelos alunos. 

Então, de repente, se tivesse, (...) uma análise mais específica por questões 
como  porque  esse aluno errou esse tipo de questão; não ser uma coisa 
tão global, a escola está com os sétimos anos com dificuldade, estão abaixo 
do mínimo esperado, mas qual é a dificuldade do aluno? O que  tanto ele 
errou? O que ele acertou? O que precisa  ser mais trabalhado? De que 
forma ele pensou para chegar naquele resultado, ou ele simplesmente 
chutou alguma alternativa, então tinha que ter um estudo mais detalhado 
sobre isso, e nós termos contato com esses resultados porque temos de 
uma forma superficial, sabemos que estamos mal e que precisamos 
melhorar (Professor 2). 

Nesse sentido, Gatti (2013, p. 63) destaca que “temos poucos exemplos 

eficazes de políticas e planejamento educacional subsidiado por análises detalhadas 

e aprofundadas, com os dados regionais ou locais dos processos avaliativos”.  

Na fala dos professores, percebe-se a consideração pela  avaliação externa, 

no entanto, encontramos contradições em alguns discursos; por um lado, percebe a 

importância de obter uma avaliação de unidade escolar, regional e nacional, por 

outro, de acordo com os depoimentos, percebe-se que os professores, embora haja 
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essa preocupação, ainda não conseguem entender como utilizar esses dados para 

melhoria da qualidade da educação. 

Maria Alba Souza (2013, p. 164), tratando sobre um dos entraves, que é a 

questão do uso dos resultados, aponta que a avaliação externa deve ser instrumento 

de trabalho para a escola e para a sala de aula.  

Essa ênfase de visão generalizada dos resultados, maior ou pior Ideb, em 

parte devido à mídia, repercute de forma negativa nas escolas. O baixo Ideb provoca 

sentimento de depreciação,  culpa e incompetência, conforme citado em um dos 

depoimentos da professora 1, pois, embora reconheça o esforço da equipe escolar 

em mudar essa situação, os números expressos pelo Ideb não demonstram avanços 

significativos 

Nas escolas com alto Ideb, pode provocar a falsa sensação de que o nível de 

qualidade educativa esteja alcançando todas as crianças e jovens, porém, esse 

dado, conforme afirma Freitas (2007), pode estar apenas escondendo a realidade. O 

autor exemplifica o fato, justificando que pode ser apenas um pequeno grupo, que 

tem excelentes notas e aumenta a média, e não necessariamente a qualidade da 

educação de todos os alunos. É interessante que a média do Ideb cresça; no 

entanto, o autor adverte para o fato de analisar se todos os alunos estão se 

desenvolvendo. Ter uma educação de qualidade não pode ser privilégio de poucos, 

mas direito de todos. 

Essa visão, isoladamente do produto final do resultado do Ideb, sem análise 

mais específica, pode causar danos irreparáveis à almejada educação de qualidade 

para todos. 

Outro fato importante que emergiu dos relatos dos professores de ambas as 

escolas foi a relação da participação da família na escola: 

Um dos nossos maiores problemas aqui é ausência da família na escola (...) 
(Professor 1). 

A comunidade daqui da nossa região (...), valoriza muito a nossa escola; 
valoriza muito o professor (Professor 3). 

O dado que aparece no que tange à participação da família, é a importância 

da compreensão dos resultados das avaliações e também nas tomadas de decisão 

em prol de redirecionamentos em busca de melhorias na educação. 
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Assinala-se outra sugestão dos professores:  

Então, por isso, [avaliação externa] eles têm que ir lá e conhecer a realidade 
da escola; onde a escola está estruturada, o bairro, quais são os alunos que 
vocês estão recebendo? A sala de aula, como são os alunos? Os alunos 
são indisciplinados? (...) será que compete ao professor disciplinar esses 
alunos? Não, nós não somos disciplinadores, somos educadores; a 
disciplina não faz parte, nós ajudamos na disciplina, mas nós somos 
educadores (Professor 3). 

Nesse último depoimento, o professor sugere duas questões pertinentes. A 

primeira, é considerar, conhecer a realidade em que a escola está inserida, 

demonstra pertinência.  

A segunda questão levantada pelo professor 3 refere-se à alta sobrecarga de 

responsabilidade dos professores. Coloca que não podem ser responsabilizados 

pela indisciplina dos alunos, e que seu papel é de educador. Nesse último relato, o 

professor 3 diz que os professores não podem ser unicamente responsabilizados 

pelos resultados das avaliações externas, e sugere que outras especificidades 

sejam consideradas.  

Toda avaliação é importante e você faz uma autoavaliação de você mesmo; 
ver aquela questão que ele não soube responder, por que será? Onde está 
a falha: Também faz uma autoavaliação sua e faz uma autoavaliação com 
os alunos (Professor 3). 

Ainda o professor 3 reconhece a importância das avaliações externas, e 

sugere que, a partir delas, podem usar uma autoavaliação, ponto destacado no eixo 

4, que trata dos efeitos dos resultados da avaliação. 

É certo que as avaliações externas são necessárias para identificar como a 

educação está no Brasil, no entanto, é adequado utilizar essas informações para 

tornar o ato de aprender com qualidade um direito de todos e para cada aluno. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No desenvolvimento da pesquisa, vimos o papel do Estado na educação 

básica revelado por meio das avaliações externas, como Estado Avaliador, e  

influenciado por programas internacionais, como é caso do Pisa. 

Na última década, com o objetivo de melhorar a educação, o governo federal 

lançou o PDE, com medidas centralizadas na melhoria da educação, e também foi 

criado o Ideb, com o intuito de medir a qualidade da educação e assumir o papel de 

indutor de políticas públicas para a melhoria da educação.  

Diante do exposto, as avaliações externas e seus resultados, expressos pelo 

Ideb, podem apontar informações sobre como está o ensino, possibilitando 

direcionar tomadas de decisões sobre as políticas educacionais. 

O fato é que ainda não há uma avaliação externa adequada que considere 

todas as especificidades que envolvem a escola. Assim, este estudo permitiu refletir 

sobre algumas possibilidades e limitações sob a ótica dos professores, a fim de 

analisarmos e buscarmos novas investigações por meio de um movimento constante 

de reflexão-ação-refexão. 

Como o objetivo foi identificar e analisar sob a ótica dos professores, as 

possibilidades e limitações que produzem os resultados do Ideb, após a análise dos 

dados dos participantes da pesquisa e dialogando com a teoria exposta nesse 

trabalho, constatamos alguns efeitos ocasionados pelos resultados do Ideb.  

Embora os discursos oficiais apontem para o uso das avaliações externas 

como subsídio de reflexão, planejamento e redirecionamento em prol de melhor 

qualidade no ensino, é possível notar, a partir do relato dos professores, e do que 

Sobrinho (2012) aponta, a presença do Estado Avaliador, significando o poder de 

controle que o Estado exerce por meio das avaliações externas. 

Pesquisas realizadas por Rodrigues (2011), Peixoto (2011), Rocha (2012) e 

Horta (2013), evidenciam o uso invertido das avaliações, em larga escala, no intuito 

de treinar os alunos para realizarem os testes, fazendo com que o currículo fique à 

mercê das avaliações e não o contrário. 
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Em consonância com o exposto, pesquisas revelam o uso invertido dos testes 

em larga escala, que acabam definindo o currículo, encontramos, em depoimentos 

dos professores, esse movimento, em que o professor se preocupa em realizar 

testes semelhantes aos das avaliações externas, causando assim o estreitamento 

do currículo. Esse fato revela um importante dado, em que o professor ainda 

apresenta dificuldade de compreender como utilizar os resultados das avaliações. 

Essa postura do professor demonstra que acaba perdendo autonomia da sua 

prática educativa, pois, ao passo que é, de certa forma, pressionado e 

responsabilizado pela nota obtida de seus alunos, acabam recorrendo a medidas 

tradicionais expostas por essas avaliações.  

Nesse jogo, o professor encontra-se em um dilema. Por um lado, todos os 

avanços das concepções pedagógicas de ensino e avaliação, e, por outro lado, a 

ênfase das avaliações externas, revelando posturas tradicionais, classificatórias e 

reguladoras. 

Outra questão levantada pelos professores refere-se à validade dos 

resultados e, em especial, ao que representam. Diante dessa questão, 

consideramos os apontamentos de Freitas (2007), que nos convidam a refletir sobre 

o fato de uma escola ter alcançado ou se destacado no Ideb pode não significar que 

houve avanços no ensino, mas apenas que um seleto grupo com notas excelentes 

tenha aumentado a média da nota do Ideb.  

Assim, o resultado pode não representar eficientemente o desempenho de 

todos os alunos.  

 Ainda que, como vimos em Freitas (2007), os resultados do Ideb podem não 

expressar a qualidade da educação, no entanto, esses instrumentos podem trazer 

dados que colaborem para um diálogo entre os protagonistas da escola, se 

estendendo até a comunidade atendida. 

Os professores participantes da pesquisa deixaram claro que ainda existe 

dificuldade em compreender como usar os resultados. Embora tenham os 

descritores do Saeb que indicam o que os alunos deveriam aprender, parece que, 

com todos esses instrumentos, como o Saeb, a Prova Brasil e os questionários 

contextuais, poderiam ter mais relatórios com cruzamento desses dados que 

permitissem uma discussão pedagógica sobre os resultados e possíveis propostas. 
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O presente estudo não esgota todas as possibilidades e limitações que o Ideb 

produz. Quanto mais investigações e análise crítica envolverem diferentes atores da 

educação, mais crescem as possibilidades de serem promovidas novas reflexões a 

caminho do alcance da desejada qualidade da educação. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIMENTO (TCLE) 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: Olhar de 

professores sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb): possibilidades e 

limitações,  pela mestranda Gisele Alves da Costa Cordeiro, RG 32.962.804-5 regularmente 

matriculada no Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, orientada pela 

professora Dra. Mere Abramowicz. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) senhor(a): recusar-se 

a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à 

sua pessoa.  

Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade. 

Solicitamos a autorização para a gravação, divulgação e/ou publicação das informações 

oferecidas. Os dados coletados destinam-se exclusivamente à realização deste estudo, sendo 

resguardada sua identidade. 

Declara, ainda, que concorda em participar deste estudo e que recebeu uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

suas dúvidas durante todo o processo de pesquisa. 

 

São Paulo, ____ de __________________de 2014 

______________________________ 

 RG: __________________ 

                                                                                                     Assinatura e RG do entrevistado 

                     Contato da pesquisadora:  alves_gisele@yahoo.com.br   

 

 

mailto:alves_gisele@yahoo.com.br
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo 

Mestranda: Gisele Alves da Costa Cordeiro 

 

 

1- Identificação: 

A) Sexo   B) Idade    C) Formação  D) Tempo de magistério 

E) Tempo nesta unidade  

2- Qual é sua opinião sobre os testes da Prova Brasil? 

3- Você recebeu os resultados do Ideb? Qual uso você fez dos resultados 

obtidos? 

4- Houve alguma mudança na sua prática devido aos resultados obtidos do 

Ideb? 

5- Você acha que os resultados obtidos pelo Ideb correspondem ao 

desempenho dos alunos no cotidiano escolar? Justifique: 

6- Que avanços ou dificuldades esse tipo de avaliação traz para o 

desenvolvimento do currículo e para o processo do ensino-aprendizagem? 

7- Você notou avanços após a publicação do Ideb de sua escola? Quais? Que 

sugestões  você pode dar para esta questão? 

8- Você notou dificuldade após a publicação do Ideb de sua escola? Quais? Que 

sugestões você pode dar para esta questão? 

 




