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RESUMO 
 
 

Hoje, na busca pela tão aclamada “qualidade do ensino”, o Estado formula e implementa 
políticas educacionais, baseadas nos princípios da democratização, que incidem  nas escolas, 
aleatoriamente, a sua cultura e especificidades. Partindo desta premissa, buscamos nesta 
pesquisa investigar como as políticas de informação (Censo Escolar) e de avaliação (SAEB), 
são apropriadas pela escola. Interessou-nos identificar como se dá sua interferência (ou não) 
no cotidiano das escolas com relação a sua gestão e autonomia, como também de seus 
sujeitos, professores e alunos, no que diz respeito à participação, comprometimento e 
melhoria da aprendizagem. Encontramos na literatura conceitos como gestão educacional e 
avaliação educacional, que serviram como base analítica ao exame de dados coletados junto a 
esses segmentos. Utilizamos como procedimento metodológico entrevistas semiestruturadas 
com o gestor e um professor de doze unidades da Rede Municipal do Recife, as quais tiveram 
como critério de escolha o maior e menor resultado no IDEB de 2007 de cada Região 
Político-Administrativa de Recife. Dentre os resultados, encontramos indicadores das 
diferenças na qualidade do ensino, tais como: o comprometimento da gestão com os aspectos 
pedagógicos da escola; a utilização dos dados dos sistemas de informação e de avaliação para 
o incremento da prática pedagógica; o entendimento e a clareza quanto aos significados 
dessas políticas por parte dos gestores e professores. Dentre as conclusões, compreendemos 
que os indicadores educacionais refletem a autonomia da escola, o que, entendemos seja 
decorrente da distância existente entre o locus das decisões de políticas educacionais e sua 
base de materialização, a escola, o que reduz as possibilidades de apropriação por parte de 
seus principais sujeitos e, consequentemente, o desejado efeito na democratização da 
qualidade do ensino. 
 
 
Palavras – chave: Políticas Educacionais, Avaliação Educacional, Gestão Escolar, Qualidade 
do ensino. 
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ABSTRACT 
 
 

Nowadays, in the search of the so acclaimed “teaching quality”, the State formulates and 
implements educational politics based on the principles of democratization, which randomly 
affects the schools’ culture and idiosyncrasies. Grounded on that premise, we looked to 
seeking in this research how the politics of Information (Educational Census) and Evaluation 
(SAEB) are appropriated by the schools. We were interested in identifying  how these politics 
influence the schools’ everyday in relation to their management and autonomy, as well as 
their teachers and students, concerning involvement, commitment and improvement in 
learning. We found in the literature concepts like school management and evaluation, that 
were useful as analytical basis for the data exam with these segments. We used as 
methodological procedure semi-structured interviews with the manager and a teacher from 12 
schools of Recife’s Municipal Educational Network, those which had the best and the worst 
rankings on the 2007 IDEB. In the results we could find signs of the differences in the 
teaching quality, such as: the management commitment with the school’s pedagogical 
aspects; the usage of the system of information and evaluation’s data for the development of 
the pedagogic practice, the teachers and managers’ comprehension and clarity of those 
politics’ meanings. Among the findings, we understand that the educational indicators 
reflect the school’s autonomy, which we perceive as being due to distance that exists 
between the locus of educational politics’ decisions and their basis of materialization, the 
school, that decreases the possibilities of appropriation by its main characters and, 
consequently, the craved  effect on the democratization of the teaching quality. 
 

Key-words: Educational Politics, Educational Evaluation, School Management, Teaching 
Quality. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral identificar como as escolas se apropriam dos 

resultados dos Sistemas Nacionais de Informação e Avaliação da Educação, com vistas à 

melhoria na qualidade do ensino. Esta temática insere-se no debate contemporâneo a 

respeito do Estado e das políticas públicas que vêm, desde o ano de 1980, redefinindo 

responsabilidades e estratégias de ação. Dentre as estratégias adotadas, os sistemas de 

avaliação e de informação da educação fornecem diagnósticos e passam a assumir 

centralidade no direcionamento das políticas. Nestes termos, torna-se importante analisarmos 

as políticas de informação e de avaliação educacional na perspectiva de identificarmos suas 

contribuições para a melhoria da gestão pedagógica do sistema como um todo e das unidades 

escolares, particularmente, as da Rede Municipal de Ensino do Recife.  

O nosso interesse em tal temática decorre da experiência de mais de trinta anos de 

docência, dos quais vinte e seis na Rede de ensino citada anteriormente, em várias áreas: 

Educação Infantil, 1º e 2º Ciclos de Aprendizagem, podendo assim constatar as dificuldades 

do exercício do magistério junto a alunos oriundos das camadas mais pobres da população, 

em que os indicadores de evasão, resultantes da distorção série/idade, e um baixo nível de 

aprendizagem ainda são gritantes. 

  Em 2001, ao integrar as equipes de gestão da Secretaria de Educação do Recife, 

particularmente na Divisão de Avaliação Educacional, a qual focava a organização da escola 

no âmbito administrativo, legal e pedagógico, tivemos oportunidade de atuar, de um modo 

mais direto, com o processo de execução do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação, à 

época denominado SAEPE - Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco. Essa 

experiência nos permitiu constatar, de perto, não só a riqueza das informações coletadas pelo 

Censo Escolar junto às escolas e dos resultados oriundos dos sistemas de avaliação, mas, 

sobretudo, estabelecer contato com os gestores que preenchem o instrumento padronizado do 



13 
 

Censo Escolar, e, portanto, responsáveis pela implementação da política educacional nas 

escolas. Observamos a ausência de referências e de percepção a respeito da possibilidade de 

utilização desses instrumentos na administração, auto-avaliação e no incremento da prática 

pedagógica, que pudessem subsidiar atitudes e novos caminhos na busca de uma escola de 

qualidade e da melhoria do ensino público. 

Tais mecanismos constituem-se, a nosso ver, importante fonte de informações que 

podem - e devem - vir a subsidiar os processos de planejamento não apenas das políticas 

educacionais, mas de organização local, em cada escola. 

O Censo Escolar é um levantamento de informações estatístico-educacionais, que 

delineia um perfil da Educação Básica, em suas diferentes etapas e modalidades. Realizado 

anualmente pelo Ministério da Educação (MEC) através do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacionais (INEP) em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

educação, registra um amplo saber sobre todos os estabelecimentos de ensino público e 

privado do país: matrícula, turmas, rendimento escolar, formação docente, infraestrutura, 

movimento dos alunos e transporte escolar.               

Referendado na legislação brasileira, tem base legal na Constituição Federal, onde se 

lê “Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental” (Brasil, 

1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) em que consta: 

   
Art.5º. §1º. Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e 
com a assistência da união:  
I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e 
adultos que a ele não tiveram acesso.  
Art.9º. A União incumbir-se-á de: 
 V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a Educação.  (Brasil: 1996, p. 
2,3)  
 

 
 A regulamentação institui formalmente a exigência da coleta de informações no 

contexto da democratização do país. Os resultados do Censo Escolar norteiam o Ministério da 

Educação na criação de Políticas Educacionais comprometidas com o fortalecimento de uma 



14 
 

educação mais democrática e dispostas a reconhecer, valorizar e respeitar a escola pública, a 

exemplo dos Sistemas de Avaliação do ensino, que fornecem dados para a implementação de 

ações direcionadas à melhoria da qualidade da aprendizagem. As informações do Censo 

Escolar são quantitativas, enquanto os Sistemas de Avaliação trazem também dados 

qualitativos, indicando como se encontra o trabalho educativo nas escolas.  

Popkewitz e Lindblad destacam a necessidade da estatística, ressaltando que  

 
[...] os números na tabela não são apenas descrições de divisões e relações sociais a 
partir das quais se pode raciocinar a respeito dos problemas educacionais. A 
estatística è uma modalidade chave para a produção de conhecimento necessário 
para governar (2001, p.116). 
 

Estes resultados podem ser traduzidos na forma de projetos que visam ao sistema 

como um todo, a exemplo de formação continuada de professores, da elaboração de materiais 

didáticos e paradidáticos nacionais, e nos projetos especiais de atividades educacionais no 

contraturno e nos finais de semana, bem como em ações intraescolares, tais como a 

autoavaliação, a revisão do projeto político- pedagógico e outras, variando de acordo com a 

realidade e a necessidade em cada escola. 

Desta forma, compreendemos que não se trata apenas de novos mecanismos de gestão, 

mas de outra lógica impressa às políticas públicas, denotando o caráter regulador e 

gerenciador do Estado neoliberal, direcionado a um novo modelo de gestão da escola pública.  

Queremos destacar que as políticas adotadas subsidiam uma ação descentralizada e 

responsabilizam a sociedade pelo acompanhamento das ações públicas. 

Nestes termos, os resultados do Censo Escolar e dos Sistemas de Avaliação, vêm 

despertando o interesse dos meios de comunicação social pelos temas ligados à área, o que 

supostamente contribui para mobilizar a sociedade no esforço pela melhoria da qualidade de 

ensino.  

Segundo Soares, a educação precisa de indicadores. Mas precisa também de 

educadores que saibam avaliar os índices e tirar lições para melhoria do ensino. E completa: 
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“A análise da atuação das instituições deve se tornar mais relevante do ponto de vista 

pedagógico”. (2008, p. A15)   

Não podemos passar as informações sobre a escola sem nos apropriarmos desses 

índices como norteadores para aperfeiçoar o que está bom e, principalmente reavaliar o que 

não está satisfatório, focalizando “o que” e “como” modificar essa situação. Soares também 

ressalta que para muitos ainda existe o mito de que os indicadores não são relevantes:  

[...] essas avaliações fornecem um importante retrato da educação brasileira, mas 
seus resultados não estão chegando adequadamente às escolas e ajudando diretores 
a tomar decisões em seu dia-a-dia. (op.cit. s/p.)                         

Segundo o autor, a apropriação desses resultados, por parte da gestão, possibilitaria 

um novo olhar, na busca de soluções, para os problemas encontrados na escola. Porém, é 

necessário que esta tenha clareza do seu andamento e das suas dificuldades.  

Souza ressalta ainda que, às vezes, a própria direção da escola não sabe qual o índice 

de reprovação e de evasão de seus alunos. 

 
Ela não está organizada nem para manter esses registros. Eles poderiam ajudar na 
administração e na auto-avaliação, mas é claro que para executar uma série de 
ações ela precisa de remuneração e tempo para reuniões com condições mínimas de 
trabalho. (2004 s/p.)  
 

Estas questões nos levam a compreender que a participação dos membros da escola é 

fundamental para que a utilização dos dados fornecidos sirva como base para um projeto de 

melhoria dela e ainda para todos que nelas se inserem, pois mostram o retrato da escola, e 

como tal, necessitam do engajamento de todos a fim de que o pensamento de melhoria seja 

único, e isso quer dizer que todos são importantes nessa reavaliação e nesse planejamento, 

desde a direção ao vigilante, da coordenação aos pais dos estudantes, pois são essas pessoas 

que estão construindo a escola diariamente e delas depende o seu “sucesso” ou o seu 

“fracasso”. 

No entanto, não temos certeza de que isto esteja se realizando na prática. Desta forma, 

procuraremos, neste trabalho, identificar como as escolas se apropriam dos resultados dos 
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Sistemas Nacionais de Informação e de Avaliação, com vistas à melhoria na qualidade 

do ensino. Especificamente, propomo-nos a compreender como as escolas entendem os 

sistemas de informação e de avaliação; caracterizar como os dados do Censo Escolar e do 

Sistema de Avaliação educacional no período de 2001 a 2008 foram aproveitados para a 

melhoria da qualidade do ensino na RMER; comparar os resultados oficialmente reconhecidos 

pelo sistema e as concepções e práticas dos sujeitos das respectivas escolas”. 

Esclarecemos que nosso objeto de estudo refere-se ao uso das informações resultantes 

dos sistemas de informação e avaliação e não os resultados em si, o que pode ser feito a partir 

da analise do IDEB. Nosso recorte temporal é, portanto, referente ao período de 2001 a 2008 

para podermos analisar algo que já foi vivenciado na RMER. 

Para tanto, analisaremos a literatura que diz respeito à temática, apresentando no 

capítulo um a discussão a respeito das concepções e papel do Estado, bem como das políticas 

públicas e, particularmente, as educacionais. No segundo capítulo, tratamos da postura recente 

de autores a respeito da gestão escolar e o poder local. Já no capítulo três, apresentaremos os 

procedimentos metodológicos adotados para a coleta de dados empíricos nas escolas 

selecionadas para este estudo. No quarto capítulo, analisamos os dados coletados, destacando 

o uso do censo escolar e da avaliação institucional na prática. O capítulo cinco faz uma 

análise da realidade embasada na literatura. E, finalizando, a conclusão e a bibliografia.  
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2 O PAPEL DO ESTADO, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS. 

 

Quer no âmbito dos estabelecimentos de ensino e dos sistemas escolares de modo 

geral, quer nas produções acadêmicas e nos discursos sobre políticas públicas em educação, 

um dos traços que têm apresentado permanência marcante nas últimas décadas é o 

generalizado descontentamento com o ensino, oferecido pela escola pública fundamental. 

Essa insatisfação denuncia a não correspondência entre a teoria e a prática, ou entre o que é 

proclamado (ou desejado) e o que de fato se efetiva em termos da qualidade do ensino, muito 

embora nem sempre haja coincidência a respeito do conceito de qualidade, conceito este que, 

ademais, raramente aparece explicitado de forma rigorosa.  

Segundo Villoro (2001.), “a utopia ativa é o desencadeamento de rupturas que nos 

levam a construir, transcendendo a distância entre o que é real e o que consideramos ideal, 

superando o estado do que socialmente existe”. E continua: “Que projetos temos? É a mesma 

coisa que perguntar: que insatisfações inquietam nosso ânimo e atiçam nossas ações? Porque 

estamos insatisfeitos? Qual a nossa utopia para o tempo que está por vir?”. 

O autor nos estimula a uma reflexão, que sintetizamos em quatro pontos direcionados 

à análise das políticas públicas voltadas para a escola fundamental: a necessidade de um 

rigoroso dimensionamento do conceito de qualidade do ensino fundamental; a relevância 

social da educação para a democracia como função da escola pública; a importância de se 

levar em conta a concretude da escola e a ação de seus atores na formulação de políticas 

educacionais; e o papel estratégico da estrutura didática e administrativa na realização das 

funções da escola.  

Daí a importância de, no subsídio a políticas educacionais, acercar-se da concretude 

dos fatos e das relações que se dão no cotidiano da escola fundamental, se se pretende estudar 

formas de melhorar seu desempenho e propor políticas que reorientem suas ações. Isso exige 
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investigar a anatomia das práticas pedagógicas e das demais relações sociais que acontecem 

no seu dia a dia, de modo a compreender seus problemas, considerar suas virtudes e avaliar 

suas potencialidades. Ao mesmo tempo, é preciso conhecer a opinião dos atores (professores, 

estudantes, pais, direção, demais funcionários), seus interesses e expectativas, sua visão da 

educação e dos problemas a ela correlatos, bem como os determinantes de suas posturas e sua 

disposição para aderir a novas propostas.  

Na perspectiva de uma proposta de melhoria da qualidade do ensino, a pesquisa e o 

conhecimento dessa realidade são necessários para levar em consideração as potencialidades 

da escola, sabendo-se com que mediações é possível contar para conseguir o que é desejado, 

para identificar os obstáculos existentes, propondo-se medidas que modifiquem a própria 

realidade escolar. 

 A questão de como mudar a escola, como mudar a prática pedagógica, está no centro 

desse debate. Trata-se de um problema enigmático, visto que as ações empreendidas longe 

estão de encontrar respostas plenamente satisfatórias e, menos ainda, definitivas. Os 

resultados de estudos produzidos sobre o tema destacam o fracasso das reformas educativas 

como decorrência de seu caráter centralizador, o qual tende a atribuir, aos professores, o papel 

de meros executores das políticas formuladas. A ideia de fracasso se refere à pouca 

efetividade das reformas em suscitar mudanças reais no âmbito da sala de aula e da 

aprendizagem dos estudantes. 

O sistema educacional público brasileiro vem sendo alvo de várias medidas 

governamentais, visando à melhoria da qualidade do ensino, as quais afetam a escola em seus 

aspectos organizacionais e simbólicos. No que tange às repercussões destas políticas no 

cotidiano escolar, observa-se que os professores se sentem excluídos do processo de discussão 

e, nestes termos, tendem a rejeitar os novos modelos adotados, pois se deparam com 
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estratégias de inovação que incidem diretamente sobre o ensino, sobre seu modo de pensar e 

de fazer.   

 Com efeito, o discurso promovido pela reforma no campo da educação em marcha na 

América Latina e, em especial no Brasil, foi construído com base em acordos e 

recomendações internacionais sobre prioridades e estratégias para a modernização da 

educação e do ensino. A educação passa, então, a desempenhar papel crucial, sendo postulada 

como área estratégica para o desenvolvimento socioeconômico em tempo de mercado 

internacional e competitivo. Emerge, assim, um novo ‘consenso mundial’ traduzido na 

política educacional, caracterizada pela expressão “para todos” (CORAGGIO, 1998), sob o 

qual se materializa o discurso em favor da melhoria da qualidade do ensino. Trata-se, 

parafraseando Correia (1991: p.24), de um “contexto de mudança tutelada” em que se produz 

“uma verdadeira indústria da mudança”, haja vista a crença na capacidade de “planificar, de 

preparar as pessoas para a aceitarem e dosarem dentro dos limites do desejável”. 

Na escola, a mudança no papel do Estado pode ser pensada por, no mínimo, dois 

pontos:  

a) o Estado retrai-se na provisão, destacando o papel da unidade escolar como 
responsável pela educação das crianças, jovens e adultos, mas mantendo o controle 
do que é feito pela escola por meio da avaliação (SAEB – Sistema de Avaliação da 
Educação Básica, ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, ENC – Exame 
Nacional de Cursos); 
b) a retirada do Estado como provedor se dá mediante a entrada da sociedade civil 
nas unidades escolares para auxiliar na resolução de problemas, principalmente por 
meio de programas como, por exemplo, o Programa Amigos da Escola e o 
Programa Adote um Aluno. (MICHELS, 2006, p.408)  
 

 
Para o autor, a regulação do Estado e a participação da sociedade nesse novo contexto 

traz uma reflexão em relação ao papel da escola.  Assim, é importante saber aonde se deseja 

chegar, ter um rumo definido, é isto que aproxima ou distancia a escola da mudança. Do 

contrário, a escola vai vivendo no ativismo da operacionalização de ações planejadas por 

outras pessoas que nem sempre respondem às demandas de cada lugar e dos indivíduos que 

dão vida a esses contextos. 
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Os professores, como parte integrante desse processo, precisam saber aonde querem 

chegar, o que esperam alcançar com sua ação pedagógica, a que tipo de cidadão querem 

ajudar a preparar, enfim, que valores devem nortear sua ação profissional. Mas, não basta 

saber o rumo, é imprescindível ser sujeito nesse processo. A direção a seguir deve balizar a 

organização do trabalho pedagógico escolar que não pode e nem deve ser estabelecida por 

pessoas longe da escola e de suas lutas.  

Desse modo, as inovações que incidem sobre a organização do trabalho escolar 

somente ganham significado, quando sinalizam a favor dos rumos da escola, expressos no 

projeto político- pedagógico, construído coletivamente. De outra forma, elas perdem de vista 

a possibilidade da mudança para modificar sua própria realidade cultural, VEIGA coloca que 

a instituição educativa deverá apostar em novos valores: 

 
Em vez da padronização, propor a singularidade; em vez de dependência, construir 
a autonomia; em vez de isolamento e individualismo, o coletivo e a participação; 
em vez da privacidade do trabalho pedagógico, propor que seja público; em vez de 
autoritarismo, a gestão democrática; em vez de cristalizar o instituído, inová-lo; em 
vez de qualidade total, investir na qualidade para todos. (2003, p.279). 
 

 
O pensamento da autora destaca que o processo de mudança na escola deve ser 

pensado no coletivo e para o coletivo, fortalecendo os laços da escola com a sociedade. E que 

esta deve sempre estar pautada na participação, autonomia e na gestão democrática para que 

os resultados visem sempre ao melhor para todos.  

Costa e Madeira (1997) reforçam que tal participação só poderá ser assegurada se o 

projeto pedagógico perseguir os objetivos dos atores e grupos envolvidos no ato educativo, 

em sua globalidade. Isso também inclui a avaliação interna e externa da escola que devem ser 

vistas como pontos de reflexão sobre a aprendizagem dos estudantes, a prática do professores 

e o trabalho da escola.   

A avaliação é aqui entendida como diagnóstica, quer dizer, conhecimento prévio, ou 

seja, um conjunto de indicações, sugerindo uma tomada de decisão em favor do ensino, 
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visando encaminhamentos adequados para melhoria da aprendizagem e, portanto, deve fazer 

parte do projeto ou planejamento. Como destaca Hoffmann, “a avaliação é a reflexão 

transformada em ação. Ação essa, que nos impulsiona a novas reflexões.” (2000, p.17) 

Além da LDB, a política educacional do governo federal elaborou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que se constituem em referência curricular para a educação básica, 

uma vez que estabelecem uma meta educacional para a qual devem convergir as ações 

políticas. O documento segue a mesma lógica da flexibilização da LDB, propondo um diálogo 

nas escolas no que se refere à elaboração de seu projeto pedagógico. Porém, é importante que 

a escola dialogue não só em relação ao seu projeto pedagógico, mas também sobre os 

documentos, projetos, programas que chegam à escola na perspectiva de mudança e que, na 

maioria das vezes, não atendem a sua realidade. Para Hoffmann, “Quaisquer práticas 

inovadoras desenvolver-se-ão em falso se não alicerçadas por uma reflexão profunda sobre 

concepções de avaliação/educação”. (op. cit. p.10)  

Com esta mesma lógica foram criados diversos sistemas de avaliação, nacionais e 

internacionais, implementados na década de 1990, como o SAEB - Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica, o ENEM - Exame Nacional de Ensino Médio, o Exame 

Nacional de Cursos (Provão), a Avaliação dos Cursos Superiores. O Laboratório Latino-

Americano de Avaliação da Qualidade de Educação e o Programa Internacional de Avaliação 

dos Estudantes (PISA) são exemplos de projetos internacionais de avaliação.  

Uma das formas encontradas para subsidiar a avaliação e que, a nosso ver, merece 

destaque, é o Censo Educacional que abrange todos os níveis e modalidades de ensino e 

subdividem-se em três pesquisas distintas: o Censo Escolar, o Censo da Educação Superior e 

o Censo sobre o Financiamento da Educação. Apesar da sua importância como diagnose da 

Educação Básica, o Censo Escolar e os sistemas de avaliação têm sido pouco abordados pela 

literatura educacional. Os trabalhos existentes se detêm mais sobre a utilização dos dados para 
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as políticas públicas e como fonte para o repasse dos recursos financeiros e não analisam o 

aspecto pedagógico, principalmente na temática da utilização dos dados coletados como 

norteadores de práticas para a melhoria da escola pública, o que poderia ser pensado pela 

própria escola.  

Portanto, para garantir a efetivação de uma política educacional, é necessário refletir 

sobre o que apontam os indicadores de aprendizagem e de estatística escolar e a fala dos 

sujeitos envolvidos no processo, como base para qualquer ação inovadora ou para qualquer 

mudança em âmbito nacional ou escolar.  

   O que Höfling (2001) reforça quando diz que as 

 
[...] ações pontuais voltadas para maior eficiência e eficácia do processo de 
aprendizagem, da gestão escolar e da aplicação de recursos são insuficientes para 
caracterizar uma alteração da função política deste setor. Enquanto não se ampliar 
efetivamente a participação dos envolvidos nas esferas de decisão, de planejamento 
e de execução da política educacional, estaremos alcançando índices positivos 
quanto à avaliação dos resultados de programas da política educacional, mas não 
quanto à avaliação política da educação. (p. 39)  
 

 

É nestes termos que este trabalho procura analisar se e como os dados do Censo 

Escolar e dos Sistemas de Avaliação estão sendo utilizados pela escola, como norteadores de 

uma prática escolar direcionada para a melhoria da qualidade do ensino. Para tanto, 

buscaremos esclarecer, a seguir, alguns conceitos importantes. 

 

1.1 Conceitos fundamentais 

 

Compreender o conceito de Estado nos importa particularmente em consideração ao 

papel que este vem desenvolvendo na sociedade contemporânea. Assim, no contexto 

neoliberal, o Estado perspectiva uma sociedade de mercado, em que as políticas empreendidas 

visam estabelecer uma lógica concorrencial. Desse modo, até mesmo as políticas sociais, a 

exemplo das políticas educacionais, são organizadas de modo a atender ao público de forma a 
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estimular a “liberdade de escolha”. Nesses termos, a “concorrência” para o sistema 

educacional significa preparar o cidadão para o mercado de trabalho e a sua inclusão nele, 

bem como estimular a escola a empreender ações no sentido de melhor dar conta desse 

objetivo. 

Para melhor compreender estas questões, destacamos abaixo as concepções de alguns 

autores a este respeito.  

Conforme Outhwaite e Bottomore, o conceito de Estado inclui três elementos:  

 
Primeiro, um estado é conjunto de instituições; estas são definidas pelos seus 
próprios agentes do estado. A instituição mais importante do estado é a dos meios 
de violência e COERÇÃO. Segundo, essas instituições encontram-se no centro de 
um território geograficamente limitado a que geralmente nos referimos como 
SOCIEDADE. De modo crucial, o estado olha para dentro de si mesmo, no caso de 
sua sociedade nacional, e para fora, no caso de sociedades mais amplas entre as 
quais ele precisa abrir o seu caminho; seu comportamento em uma área, em geral, 
só pode ser explicado pelas suas atividades na outra. Terceiro, o estado monopoliza 
a criação das regras dentro do seu território. Isso tende a criação de uma 
CULTURA política comum, compartilhada por todos os cidadãos. (1996, p. 257).  
 

 

Esta visão demonstra a amplitude do conceito e nos direciona a analisar mais 

detidamente alguns aspetos específicos. Assim, para Marx, “o Estado é um aparelho para o 

exercício do poder não visando ao interesse geral, mas servindo ao interesse de um grupo 

particular – a classe dominante” (MARX apud CARNOY, 1984, p. 20). Nesta abordagem, o 

mesmo age como um comitê, com a função particular de organizar e concentrar o poder 

repressivo, visando o controle da classe dominante sobre a produção. O autor afirma ainda 

que o Estado emergiu das relações de  produção.  Para ele a sociedade civil corresponde ao 

conjunto das relações econômicas, que são o fator determinante, em última instância, ou seja, 

tem como base a infra-estrutura. 

Ampliando o conceito de Marx, Engels afirmou que o Estado tem sua origem na 

necessidade de controle das lutas sociais entre diferentes interesses econômicos e que este 

controle é desempenhado pela classe de maior poder econômico. Os autores ainda percebem o 
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Estado como um aparelho repressivo da burguesia para legitimar o poder, reprimir, forçar a 

reprodução da estrutura de classes e das relações de poder.  

Compreendemos que a análise acima delineada a respeito do Estado ainda nos serve 

de referência, pois percebemos que as políticas públicas, no atual contexto brasileiro, trazem 

como preocupação a questão da estruturação do sistema, porém essas políticas não dão conta 

das questões relacionadas ao desenvolvimento de uma consciência cidadã que prepare a 

população para um mundo globalizado, onde devem agir com criticidade, entendimento, 

opinião e interação na sociedade em que se insere. 

Compreendendo o Estado além das estruturas de classe, Gramsci destacou a 

superestrutura para a compreensão do funcionamento das sociedades e para uma nova “visão 

de mundo”. Através de seus estudos, o Estado e a educação pública assumiram uma nova 

importância em relação ao capitalismo. Como assegura CARNOY (1984), 

Gramsci desenvolveu o conceito Marxista de superestrutura e o elevou a uma 
importante posição para a compreensão do funcionamento das sociedades, o que 
deu ao Estado e à educação pública uma nova importância, tanto na descrição do 
sistema social capitalista, como na formulação de alternativas para o capitalismo. 
(p.25) 

O que Gramsci enfatiza não é a separação entre superestrutura - estrutura, mas a 

relação dialética entre elas.  Daí, ser no conjunto das relações culturais e ideológicas da vida 

intelectual e espiritual e na expressão política dessas relações que ele foca sua análise. Uma 

das abordagens a respeito do debate sobre o Estado está na discussão sobre o seu papel como 

regulador, deixando de ser intervencionista, ou seja, de bem- estar, para se tornar um Estado 

regulador, como enfatiza Michels:  

O Estado, até então burocratizado e maximizado como provedor, cede lugar a um 
Estado mínimo para prover, mas máximo para regular e gerenciar. Essa indicação 
do novo papel do Estado coloca a necessidade de a sociedade civil organizar-se 
para prover o que o Estado abandona e pelo que não mais se responsabiliza. Este 
último, porém, regula/gerencia o que a sociedade civil oferece. (2006, p. 408).    
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Observamos, na fala do autor, que o Estado remete à sociedade responsabilidades que 

são suas. Ele cria e regula as políticas, deixando ao cidadão a responsabilidade da 

continuidade, eficácia e efetivação delas. Assim, invertendo-se os papéis e não tendo a quem 

recorrer, a sociedade busca, através de organizações privadas, sanar suas necessidades.  

Alguns autores destacam a importância da regulação para equilíbrio dos sistemas. A 

este respeito Barroso (2005) destaca que, 

[...] de um modo geral, a regulação é vista como uma função essencial para a 
manutenção do equilíbrio de qualquer sistema (físico ou social) e está associada aos 
processos de retroação (positiva ou negativa). É ela que permite ao sistema, através 
dos seus órgãos reguladores, identificar as perturbações, analisar e tratar as 
informações relativas a um estado de desequilíbrio e transmitir um conjunto de 
ordens coerentes a um ou vários dos seus órgãos executores. (p. 728).  

Barroso reforça a ideia do papel regulador do Estado enquanto modo de coordenação 

dos sistemas.  Mediante a regulação, ele pode perceber o andamento das informações e 

redirecionar seus encaminhamentos e ações. O autor adota alguns significados sobre o 

conceito de regulação, adquirido conforme os contextos disciplinares e linguísticos:  

 
- A regulação é um processo constitutivo de qualquer sistema e tem por principal 
função assegurar o equilíbrio, a coerência, mas também a transformação desse mesmo 
sistema; - O seu processo compreende, não só a produção de regras (normas, 
injunções, constrangimentos, etc.) que orientam o funcionamento do sistema, mas 
também o (re) ajustamento da diversidade de ações dos atores em função dessas 
mesmas regras; - A regulação do sistema educativo não é um processo único, 
automático e previsível, mas sim um processo compósito que resulta mais da 
regulação das regulações, do que do controle directo da aplicação de uma regra sobre 
ação dos “regulados”. - Embora no quadro do sistema público de ensino o Estado 
constitua uma fonte essencial de regulação, ele não é a única, nem por vezes a mais 
decisiva nos resultados finais obtidos. (op.cit. p.733, 734)  
 

 
Isso significa, a nosso ver, que o Estado, através de políticas públicas, faz a escolha da 

área social em que deve atuar, como, por que e quando deve atuar, através de programas e de 

ações voltadas para setores específicos da sociedade. E, sobre o assunto, destacam as autoras 

Vilaça e Lima (2005: p. 7),  

  
As políticas públicas podem ter objetivos diferentes, uma vez que podem ser 
criadas tanto para efetivar direitos da cidadania quanto para regular conflitos entre 
os atores sociais. O caráter das políticas públicas, no Brasil, sofreu perceptível 
mudança nos últimos anos do século XX, devido à implementação de uma política 
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neoliberal, que estipula a interferência mínima do Estado no funcionamento do 
mercado. Isso fez com que a definição de muitas políticas públicas, geralmente 
atreladas à intervenção do Estado em várias esferas, ficasse à mercê de tecnocratas.  
 

É importante ressaltar que as políticas públicas não devem ser pensadas apenas como 

questões administrativas ou técnicas, mas também como uma questão política, pois muitas 

delas são resultados de compromissos políticos, oriundos de período eleitoral, através de 

políticas imediatistas e isso vale para a educação, saúde, moradia, saneamento básico, entre 

outras. 

As políticas públicas têm a função de garantir à população, um mínimo de bens e 

serviços públicos, que são fundamentais a qualquer cidadão. Porém, apesar de ser o maior 

“beneficiado”, o povo não participa das discussões ou da elaboração dessas políticas que, na 

maioria das vezes, são feitas através de leituras simplificadas da realidade social. Segundo 

Franco,   

  
Nota-se que não há um compartilhamento entre o poder público e a sociedade na 
definição, escolha e implementação das ações públicas, mesmo com as recentes 
tentativas de alguns governos de instituir práticas “mais participativas”, a exemplo 
do denominado “orçamento participativo”, que trata de levantar as necessidades 
mais prementes das comunidades, assegurando prioridade de atendimento de 
acordo com a disponibilidade de recursos. Dessa forma é fácil evidenciar o caráter 
imediatista das políticas públicas empreendidas, seu excessivo fracionamento e, o 
mais importante, sua falta de identificação com as aspirações legítimas da 
sociedade. (2008, p. 1)   
 
 

Porém, infelizmente, o povo tem desempenhado papel de dependência e de fragilidade 

em relação às políticas públicas, pois não faz parte do poder, sendo alheio a ele. Evidencie-se 

que o Estado deve preocupar-se em realizar políticas que atenuem a desigualdade existente, 

com ações transformadoras para a sociedade, buscando formulações e definições de políticas 

públicas que pretendem garantir a participação popular na construção de uma sociedade mais 

justa. 

As políticas direcionadas à educação, ao longo dos anos, vêm sendo implementadas 

visando o desenvolvimento econômico e não a formação humana do indivíduo. As idéias 

neoliberais, aplicadas à educação, transformam-na em mercadoria, obedecendo às leis do 
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mercado, em detrimento do atendimento efetivo às classes menos favorecidas, e o 

aprimoramento na formação do trabalhador com o objetivo de melhorar sua produção.  

E isso fica bem claro quando Fernandes coloca que, 
 

O Brasil desenvolveu-se sem que sua situação social melhorasse. Desenvolveu-se 
capitalisticamente, ou seja, dentro dos padrões estabelecidos de industrialização, de 
abertura de mercado de consumo de massa, de criação de uma infra-estrutura básica 
indispensável à sustentação do crescimento econômico; no bojo desse processo as 
políticas educacionais funcionaram como estratégia de regulação social (2007)  

 
 A partir do exposto observamos que as políticas educacionais, no contexto atual, 

repercutem os ideais neoliberais de redução do papel do Estado e a ampliação da 

responsabilização do cidadão, o que significa não apenas o estímulo à referida ampliação das 

iniciativas locais, mas, principalmente à observância e à fiscalização das ações locais. 

Entendemos que se trata de um processo de médio ou longo prazo e que, por isso mesmo, 

ainda não se concretiza como desejado. De qualquer forma, dentre as estratégias utilizadas 

pelo Estado nesta perspectiva, destacamos as políticas de informação e de avaliação do 

sistema educacional, que abordaremos, com mais detalhe, a seguir. 

 

2.2  Sistemas de informação e de avaliação da educação como instrumentos das políticas 

educacionais  

 

Criado em 1931, no governo de Getúlio Vargas, o Censo Escolar surgiu com o 

objetivo de dar apoio à educação no que diz respeito à captação de dados, conhecimento e 

divulgação das condições gerais dos diversos níveis de ensino, buscando desenvolver uma 

política de aproximação com as unidades federativas e aperfeiçoar a educação brasileira.  

      Apesar da necessidade de informações, na época de seu surgimento, os primeiros 

resultados do Censo Escolar só foram divulgados oito anos depois, em 1939, com os dados de 

1932 e denominado Ensino Brasil, o qual continuou sendo editado por vários anos. Mesmo 
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após vários governos e muitas reformas administrativas, o processo de captação de dados teve 

continuidade.  

No governo Vargas, ele passa por várias alterações. Em 1956, o serviço de Estatística 

da educação e saúde passa a ser chamado de Serviço de Estatística e da Educação e Cultura – 

SEEC que, em 1980 foi transferido para Brasília e em 1987 passou a ser subordinado a 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN/MEC). Essas alterações tiveram como objetivo 

intensificar a atuação sobre as metas fixadas a partir do surgimento do SEEC, que eram 

decorrentes do Convênio Estatístico de 1931. O resultado disso foi a implantação de centros 

estatísticos em todas as secretarias de educação do país. 

 Após diversos períodos, como o de 1991 a 1994, o Censo conseguiu uma 

descentralização na apuração dos dados e trouxe para as secretarias estaduais de educação as 

informações do Censo para que o sistema fosse alimentado por todos os municípios de cada 

estado. E no ano seguinte, reorganizou-se o setor responsável pelos levantamentos estatísticos 

do INEP, no sentido de que o que fosse coletado realmente orientasse a formulação das 

políticas do Ministério da educação. 

     Assim, em 1995, com a reestruturação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) acontece a reorganização do setor responsável pelos levantamentos 

estatísticos. E, em 1997, torna-se o único órgão encarregado das avaliações, pesquisas e 

levantamentos estatísticos educacionais no âmbito do governo federal, transformando-se 

posteriormente em autarquia federal, criando sua própria estrutura organizacional.  

Há ainda o Censo, que é uma pesquisa declaratória, cuja unidade de informação é a 

escola e cujo informante é o gestor ou o responsável de cada unidade escolar. O levantamento 

é feito em todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, que atuam na Educação 

Básica. (MEC, 2008)  
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Tal órgão atualiza, anualmente, o Cadastro Nacional de Escolas e as informações 

referentes à matrícula por dependência administrativa, nível e modalidade de ensino, horário 

de funcionamento dos turnos, turmas séries e sexo, bem como indica o movimento e o 

rendimento dos estudantes (abandono, transferência, aprovação e reprovação). Além disso, 

são levantadas informações sobre os professores, por nível de atuação e escolaridade, sobre o 

pessoal técnico e administrativo das escolas e sobre a infraestrutura física e os equipamentos 

disponíveis, sendo o questionário é dividido por blocos. 

O controle de qualidade é um processo inerente a todas as etapas de execução do 

Censo Escolar e requer a cooperação de todas as pessoas envolvidas. O preenchimento correto 

do questionário é o primeiro requisito para a obtenção de informações consistentes. 

(MEC/INEP, 2006) 

A partir de 2000, o INEP promove mudanças na coleta de dados do Censo Escolar, 

visando aprofundar e qualificar as informações oriundas da escola. Dentre essas mudanças 

destacamos: a implantação de blocos específicos para coleta de informações sobre a Educação 

Profissional de nível técnico e para o Curso Normal de nível médio; identificação da 

quantidade de escolas que funcionam em áreas remanescentes de Quilombos, em 

penitenciárias ou em centros de reeducação; introdução do recorte étnico racial; informação 

sobre temas sociais abordados em sala de aula, tais como racismo, direitos humanos, 

educação para o trânsito, meio ambiente, sexualidade, violência, drogas, ética e cidadania, 

através de projetos, disciplinas especiais e matérias curriculares. 

Em 2006, o Censo Escolar fica totalmente informatizado. Além do cadastro da escola, 

cria-se o cadastro do professor e do aluno que serão identificados individualmente pelo 

Número de Identificação Social (NIS) e, o que é mais importante, constará de um cadastro 

único nacional. 
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Os resultados de pesquisas feitas pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade – SECAD, que detectaram desigualdades na escola, em relação 

ao acesso, permanência e sucesso de estudantes afro-descendentes e indígenas, levaram à 

inserção, no Censo Escolar, de uma pesquisa sobre inclusão social e diversidade na escola. Os 

temas abordados são: meio ambiente, combate à violência contra crianças e adolescentes, 

identidade cultural, questões étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual. Sobre o assunto, 

afirmou Jorge Teles, diretor de Avaliação e Informações Educacionais da SECAD,  

 
Os resultados do Censo ajudarão na criação de políticas públicas educacionais 
comprometidas com o fortalecimento de uma educação mais democrática e disposta a 
reconhecer, valorizar e respeitar a diversidade de povos, culturas, tradições e de raça 
que o país possui. (MEC, 2006, p.)  

 

O Censo Escolar, que em 2007, passa a ser chamado Educacenso, muda a data base 

para 30 de maio, em 2008, dando mais tempo para as escolas consolidarem suas informações 

(matrículas, mudanças de estudantes da escola, etc.). Respondido pela internet, no período de 

30 de maio a 31 de agosto, além das informações gerais da escola, traz também, dados mais 

específicos dos estudantes, do professor regente de sala de aula e de cada turma. Em 

novembro, as instituições públicas e privadas reafirmam ou corrigem as inconsistências 

detectadas na sua primeira etapa (realizada em maio), processo considerado como 

fundamental para que se tenha um mapa real da Educação Nacional.  

Vale ressaltar a importância de dados estatísticos no sentido de subsidiar governos, 

programas e projetos na perspectiva da ampliação e especificidades das informações, como 

também um melhor direcionamento das possíveis ações. Como vemos na fala de Starr,  

 
A produção de estatísticas oficiais é, hoje, ‘um amplo empreendimento rotineiro 
que tem uma ampla infraestrutura em programas de estados e de universidade cuja 
escala e sofisticação se estende a campos vastos da vida social e que se infiltra 
profundamente no funcionamento da sociedade. (STARR apud POPKEWITZ e 
LINDBLAD, 2001, p.117). 

 
A cada ano, o Censo Escolar vem buscando aprimorar o processo de aquisição de 

informações que são dadas pelas escolas, para que se tenha um retrato realmente fiel da 
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educação em nosso país, como também vem inovando e expandindo o repasse dessas 

informações à sociedade, visto que, como já citado, os dados coletados no Censo Escolar 

servem de base para a implantação de várias políticas público-educacionais, projetos e 

programas governamentais ou privados, nacionais e até internacionais.   

      Outro processo de captação de dados são os sistemas de avaliação que o governo vem 

adotando, através do Ministério da Educação – MEC, para as várias etapas e modalidades de 

ensino. Como por exemplo: Avaliação da Alfabetização – Provinha Brasil; do Ensino 

Fundamental – Prova Brasil; da Educação de Jovens e Adultos – ENCCEJA; da Educação 

Básica (ensino fundamental e médio) – SAEB; do Ensino Médio – ENEM; do Ensino 

Superior – ENADE/SINAES, entre outros, visando à busca da melhoria da qualidade do 

ensino brasileiro.  

Os resultados trazidos por esses sistemas de avaliação, que retratam periodicamente a 

realidade da educação nacional e aprofundam o conhecimento sobre o desempenho dos 

estudantes, instituições de ensino, professores e gestores, também servem como norteadores 

para implementação de novas políticas educacionais, visando ao enfrentamento dos 

desequilíbrios que geram uma educação sem qualidade.   

 Apesar da evolução e do aprimoramento desses sistemas de avaliação da educação, as 

instituições – especificamente as unidades de ensino – não fazem uso destes instrumentos no 

seu dia-a-dia. A variedade dos diagnósticos trazidos por estes estudos fornece aos gestores, 

coordenadores e principalmente professores, um leque de possibilidades na busca da melhoria 

da qualidade de ensino.  

Isso é importante num contexto social como o brasileiro, em que a educação, há muito, 

vem sendo rotulada como um mal que não tem cura ou uma causa sem jeito, rótulos que a 

sociedade incorporou e que tornam o problema ainda maior, dificultando o processo daqueles 

que buscam caminhos para solucionar ou mesmo minimizar essas questões.  
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Educação é processo e como tal deve ser pensada, estudada, acompanhada. Não se 

pode pensar em soluções imediatas ou revolucionárias sem conceber educação como um todo: 

como era? Como está? Como poderá ficar? Geralmente as questões de educação são pensadas 

muito mais “politicamente” do que “pedagogicamente”. Como diz Vieira, “sério entrave ao 

avanço da educação brasileira tem sido a subordinação das políticas à vontade de governos 

que vêm e vão” (CUNHA; GARCIA, apud VIEIRA, 2007, p. 58). 

E complementa, “a denúncia de seu incessante recomeçar vem sendo posta desde há 

muito pelos especialistas da área, mas a roda persiste sendo reinventada e a descontinuidade 

continua” (op.cit., p.58). 

É importante que possamos aproveitar de todos os meios que as políticas público-

educacionais nos proporcionam se queremos atingir um fim. Buscar caminhos, alternativas, 

instrumentos que viabilizem a produtividade, claro visando à qualidade da escola ressaltada 

na aprendizagem de seus estudantes e no seu real papel na sociedade. 

Portanto, os números finais dos sistemas de informação e avaliação servem como 

indicadores e trazem muitas informações que podem auxiliar no direcionamento do projeto 

pedagógico da escola. , juntamente com o coletivo da escola, buscar elementos que fomentem 

novos caminhos para uma educação de qualidade.  

É importante lembrar que o envolvimento nessa questão é fundamental, pois os dados 

só surtem efeito se acompanhados de estratégias pensadas pelos atores da escola. Vieira 

coloca muito bem essa questão, quando diz que “Os dados não falam sozinhos. A tarefa de 

compreendê-los e fazê-los falar é nossa. A ela, não podemos nos furtar. Precisamos 

urgentemente transformar os dados disponíveis em informações, e essas, em conhecimento.” 

(2007, p. 53)  

Porém, a questão principal não está apenas em formular as ideias centrais que mostram 

a realidade da escola para dar norte às suas ações, nem simplesmente tornar público os 
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resultados da escola. É preciso ter consciência da dualidade dessas informações e de como as 

mesmas devem ser repassadas, pois ao invés de ser um auxílio nos encaminhamentos que a 

escola possa vir a ter, pode, ao contrário, ocasionar uma situação negativa para a mesma, 

como por exemplo, comparação (no sentido de rejeição) com outras unidades educacionais da 

mesma rede, na mesma comunidade, influenciando no processo de matrícula. As informações 

repassadas devem ser transparentes, detalhadas e de linguagem acessível para o coletivo da 

escola, salientando que esses resultados podem ser aprimorados ou revertidos, de acordo com 

a situação, somente através do enfrentamento do problema. 

Percebemos, assim, que a utilização dos dados do Censo Escolar e dos sistemas de 

avaliação, como indicadores para mudar o retrato da educação brasileira atual, só terá êxito se 

houver um incentivo maior, por parte daqueles que pensam as políticas públicas, no sentido 

das escolas se apropriarem das informações repassadas por elas mesmas, e que estas 

subsidiem, assim, um trabalho preventivo, envolvente, para todos da escola. Um trabalho em 

que não só o gestor, ou professor e/ou o estudante seja o sujeito ativo, mas que todos, cada um 

com o seu compromisso desempenhe papel de ator principal num processo cujo objetivo é a 

busca da qualidade da educação para todos.  

Os sistemas de avaliação abrangem, como dissemos anteriormente, todas as etapas de 

ensino, porém, focaremos nosso estudo no Sistema de Avaliação da Educação Básica – 

SAEB. 

      Este foi criado em 1988 e, assim como o Censo Escolar, é desenvolvido pelo INEP. O 

seu objetivo principal é fornecer informações sobre a qualidade do ensino brasileiro, tanto 

para o MEC como para as secretarias estaduais e municipais de educação, visando sua 

transformação em subsídios para a formulação, reformulação e monitoramento de políticas 

públicas, contribuindo, dessa maneira, para a ampliação da qualidade do ensino brasileiro.  
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Alguns autores colocam que, tendo as informações do SAEB como base, os órgãos 

educacionais podem direcionar suas metas,  

A partir das informações do SAEB, o MEC e as Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação podem definir ações voltadas para a correção de distorções e 
debilidades identificadas e direcionar seus recursos técnicos e financeiros para áreas 
prioritárias, visando ao desenvolvimento do Sistema Educacional Brasileiro e à 
redução das desigualdades existentes nele. (SOUZA E SAMPAIO, 2003, s/p).  
 

Observamos que, no entendimento das autoras, as informações oriundas desse sistema 

de avaliação seriam suficientes para uma reflexão e um re-planejamento da educação 

nacional. Porém, percebemos que na realidade o processo é bem diferente, haja vista que, 

apesar dos dados trazidos pelo SAEB, não houve uma melhora significativa na educação do 

país. Portanto, ou os dados não estão sendo bem utilizados ou as políticas estão sendo mal 

direcionadas.   

Desde 1990, o SAEB é aplicado a cada dois anos através de instrumentos 

padronizados (testes e questionários) e suas provas são baseadas em um referencial de ampla 

cobertura dos currículos nacionais da Educação Básica, as Matrizes de Referência. Trabalha 

com uma amostra representativa das escolas e com base no cadastro do Censo Escolar.  As 

mesmas autoras destacam que,  

Apesar de não ser o único instrumento de pesquisa e avaliação educacional 
desenvolvido nestes últimos anos, é um dos mais amplos esforços empreendidos 
em nosso País no sentido de coletar, freqüente e sistematicamente, dados sobre a 
qualidade, eqüidade e eficiência do ensino oferecido pelas redes de ensino do 
Brasil. (op. cit.s/p.)  

As autoras reforçam a importância desse sistema e afirmam que, no momento atual, é 

o que pode fornecer informações mais específicas sobre o ensino nacional.                                                   

Portanto, percebemos que os sistemas de informação e de avaliação não são as 

respostas e/ou as soluções de todos os problemas da educação, mas abrem espaços para uma 

reflexão, podendo constituir-se num começo.  Vieira (2007) coloca muito bem essa questão, 

quando diz,  
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É verdade que ainda não termos indicadores capazes de traduzir a qualidade escolar 
em termos perfeitos ou mesmo satisfatórios. Aliás, talvez a complexidade da 
educação não permita a construção de um modelo perfeito. Entretanto, é possível 
começar pelos resultados disponíveis, com eles trabalhar e ir aos poucos 
construindo uma cultura de avaliação. Seria essa uma tarefa simples? Certamente 
que não. Se fosse fácil, por certo, outros já teriam encontrado a fórmula do sucesso. 
(p. 52)         

As possíveis soluções e/ou respostas que pretendemos buscar não vão ser encontradas 

em fórmulas prontas, em sistemas de ensino inovadores, etc., mas, estes também farão parte 

de um conjunto de possibilidades na busca de uma educação de qualidade. Não temos que 

direcionar todos os nossos anseios em um ou outro projeto, programa, teoria ou mesmo em 

ações governamentais pontuais, como se esses tivessem o poder para transformar tudo, 

fazendo desaparecer todos os problemas.  

Pensar educação, requer compromisso, parceria, ação coletiva. Tudo isso temos que 

encontrar dentro da própria escola. Aí então, o que julgávamos a solução para tudo se 

reverterá em instrumentos que, somados à prática, à vivência de sala de aula e ao 

conhecimento da realidade na qual estamos inseridos, poderão ser utilizados, com êxito, nessa 

caminhada que visa a tão almejada qualidade da educação. 

A literatura analisada nos permite compreender que os sistemas de informação e de 

avaliação adotados como mecanismos de regulação do Estado servem de subsídios na busca 

da melhoria da qualidade do ensino. Nestes termos, poderiam ser utilizados, 

espontaneamente, a partir da lógica da autonomia, pelas próprias escolas, engendrados por 

seus gestores que, ao receberem os dados informativos específicos das escolas que dirigem, 

bem como das demais escolas, mobilizariam a equipe para uma análise dos dados e 

planejamento de ações, visando ao incremento de sua proposta pedagógica. É sobre isso que 

discorreremos no próximo capitulo. 
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 3  GESTÃO ESCOLAR E PODER LOCAL  

 

No capítulo anterior, analisamos o papel do Estado no que diz respeito às questões 

sociais e, particularmente, às educacionais. Alguns conceitos nos permitiram esclarecer 

questões fundamentais da organização social brasileira e, nesta perspectiva, a inserção de 

políticas de informação e de avaliação da educação como instrumentos das políticas 

educacionais. 

Observamos que o delineamento de uma política de descentralização das decisões e de 

autonomização das unidades escolares vem - se fazendo presente desde a década de 1980, 

levando a escola a adotar a gestão democrática, em substituição ao antigo modelo 

centralizador e autoritário. Neste contexto, a participação dos agentes envolvidos na educação 

é princípio elementar e se traduz sob forma de fortalecimento do poder local.  

Também percebemos, nesse modelo de gestão, o papel fundamental da avaliação intra 

e extraescolar, a sua importância e utilização, apesar de muitas vezes servir de instrumento de 

exclusão. Utilizar esses resultados no sentido de embasar uma reflexão a respeito do trabalho 

da escola com vistas a repensar e/ou reforçar ações no sentido de priorizar o seu projeto 

pedagógico, tem sido fonte de debate em relação à avaliação.  Avaliar não é um processo 

fácil, quando foca a instituição e seus recursos humanos, porém esse repensar sobre a prática 

fortalece a busca por uma escola com qualidade, tanto na estrutura quanto no ensino, que é 

ofertado por ela. 

Sendo assim, alguns aspectos como a gestão escolar democrática e as diferentes 

formas de avaliação serão aqui analisadas no sentido de elucidarmos este processo, do ponto 

de vista das escolas. 
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3.1 Gestão democrática 

 

Tratar da gestão democrática, no Brasil, significa remontar ao passado e relembrar a 

história dos movimentos pela democratização ocorridos nos últimos tempos. A este respeito, 

Machado e Cavalcanti, apoiando-se na obra de Libâneo, esclarecem a divisão desses períodos 

em quatro fases: 

A primeira (de 1931 a 1937), o conflito entre católicos e liberais-escolanovistas; A 
segunda (de 1956 a 1961), o confronto entre defensores da escola pública e da escola 
privada; A terceira (de 1960 a 1964), o surgimento dos “Movimentos da Educação 
Popular”; E a quarta (1980), a mobilização da sociedade. (LIBÂNEO apud 
MACHADO, CAVALCANTI, 2004, p.140)  
 

 
O mais recente desses movimentos enfatizou a democratização do ensino, que lutava 

para que a escola atendesse a um dos princípios básicos de cidadania, que é a educação para 

todos.  Este último período na história da política educacional brasileira é marcado pelas 

buscas, conflitos e mobilizações que fortaleceram a ideia de que não bastava ter “ensino para 

todos” se este não tivesse qualidade. Há que se lembrar que os anos inclusos na década 

de1980 foram marcados pela democratização do acesso e então, a partir de 1990, a 

“qualidade” passou a ser o foco. 

O centro da política educacional passa a ser a própria unidade escolar, já que as 

políticas se destinam a observar as diferenças locais e regionais enquanto paradigma de 

gestão. Mello (1996) afirma que a escola passa a ter centralidade enquanto o Estado vai 

reduzindo suas responsabilidades.  

Amparada na Constituição de 1988, a gestão democrática na educação, fruto de um 

processo nacional de democratização, aparece como caminho para uma releitura do objetivo 

da escola, vislumbrando um espaço mais democrático, possibilitando, aos cidadãos, o 

conhecimento dos seus direitos e deveres e a importância da sua participação no processo de 

uma sociedade mais justa.  
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  No capítulo III da Carta Magna, destaca-se o empenho para que os sistemas de ensino 

e as escolas efetivem esse processo, como mostra o artigo 206: “O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: [...] VI - gestão democrática do ensino público, na forma da 

lei;” (Brasil, 1988) 

  Os anos que se seguiram à Constituição, alavancaram movimentos estaduais e 

municipais, no sentido de mobilizar pesquisadores e educadores a minimizar a distância desse 

princípio democrático e a gestão da escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, parte 

desse processo para a democratização da gestão escolar, reitera o que já está posto na 

Constituição de 1988 e repassa, aos sistemas de ensino, através dos artigos 3º e 14, as normas 

dessa gestão: 

                                      Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço 
à tolerância; V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI - 
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII - valorização do 
profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de 
qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a 
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (BRASIL, 1996) 
 

 
O Estado, redimensionando as responsabilidades para todos os níveis, passa de 

centralizador para regulador. O MEC, que era o “centro” das políticas educacionais agora faz 

as leis e fiscaliza seu cumprimento, repassando a gestão das ações para os estados e 

municípios e a escola torna-se o centro das atenções. Este processo de reformulação é 

designado por MELLO (1996) de “revolução copernicana da educação”, processo em que o 

Estado concede autonomia às unidades escolares que, por sua vez, são responsabilizadas pela 

qualidade da educação.  
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Com o processo de abertura democrática nos anos de 1980 e de autonomização 

atrelada às orientações dos organismos multilaterais e princípios economicistas, nos anos 90, 

a gestão escolar precisava acompanhar todas as mudanças que estavam chegando aos sistemas 

de ensino e, consequentemente, às escolas, denotando uma reflexão sobre sua importância, 

influência e atuação em prol de “supostas” melhorias. LÜCK coloca muito bem essa questão 

da gestão democrática na escola, quando fala sobre as orientações das práticas escolares, que 

é um caminho para que ela aconteça, 

 
[...] a gestão democrática ocorre na medida em que as práticas escolares sejam 
orientadas por filosofia, valores, princípios e ideias consistentes, presentes na 
mente e no coração das pessoas, determinando o seu modo de ser e de fazer. 
(LÜCK, 2009, p.41)   

 

A autora nos auxilia a compreender que, para que a escola redefina seu modo de 

operação, efetivamente, não bastam novas regras de organização do sistema, mas é necessário 

também que se mude a cultura e as relações de poder. Em outros termos, vale nos indagarmos 

a respeito do que entendemos por gestão democrática. Será a prática de eleição de diretores ou 

diretoras em escolas públicas, a possibilidade de algo compartilhado? Ou será uma tomada de 

decisão coletiva, ou ainda uma abertura onde todos tenham vez e voz e possam, diante dos 

fatos, se colocarem guiados por seus ideais, compromissos e até mesmo seus sonhos, 

vislumbrando alcançar um objetivo?  

A gestão democrática é a união de todas essas questões em prol de um objetivo único: 

“o melhor para todos”. Se direcionarmos o processo de mudança a setores isolados, corremos 

o risco da continuação de um processo autoritário o que demandaria num retrocesso da escola. 

Santos (2004) enfatiza muito bem essa questão quando coloca que “A democracia não pode 

ser apenas um valor universal, em que bastam as eleições diretas livres, para que 

automaticamente, as relações se transformem.” (p.119) 
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Assim, vivenciar a gestão democrática na escola implica algo além de eleição de 

diretores (as), vislumbra o pensar e o agir a partir dela.  

Entendemos que, apesar dos avanços conquistados com a Constituição Federal (1988) 

e a Lei de Diretrizes e bases (1996), ainda hoje se travam grandes batalhas, em relação à 

gestão democrática, na busca de espaços (modelos) coletivos de participação, de diálogo e, 

consequentemente, respeito pelo outro que também faz parte desse coletivo que é a escola. A 

sociedade atual não concebe mais decisões centralizadoras, as quais, na sua maioria, não 

surtem o efeito desejado, sem a interação dos sujeitos envolvidos nesse processo. Hoje, a 

participação é o clamor do mundo globalizado , vivenciado por nós, conforme  percebemos na 

fala de Gadotti, “a globalização da economia e dos meios de comunicação exigem o seu 

contraditório: a participação.” (1988, p.1)  

  É importante ressaltar que, para que se exerça, realmente, uma gestão democrática é 

imprescindível uma mudança no pensar por parte de todos que fazem a escola. Não é só o 

gestor que tem de mudar esse pensar, e, em consequência, suas atitudes, pois sozinho não 

transformará a escola. Assim, cada sujeito que está de um modo ou de outro envolvido no 

processo escolar, tem uma parte de responsabilidade nele e, para que o projeto democrático se 

materialize, é fundamental a valorização da escola como algo que pertence à comunidade a 

fim de ser ela interiorizada por todos.  

Dessa forma, “A gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, transparência e 

impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e 

competência.” (CURY, 2002, p.173) 

A força do coletivo visando ao mesmo objetivo, quer seja a melhoria do trabalho da 

escola, quer seja no aspecto administrativo e/ou pedagógico, fará com que os sujeitos se 

sintam parte desse processo, encarando a sua participação com responsabilidade e importância 

para a vida de todos. 
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 Segundo Fortuna, existem situações que denotam a prática de uma gestão 

democrática: 

Algumas pré-condições sinalizam a prática de uma gestão democrática. São elas: 
transparência das informações, dos controles e das avaliações; debate e votação das 
decisões coletivas; normas de gestão regulamentadas e/ou legitimadas por maioria; 
coerência da gestão com o processo democrático mais amplo da sociedade; e, 
vigilância e controle da efetividade das ações. [...] A gestão democrática faz parte de 
um processo coletivo e totalizante, cujo requisito principal é a participação efetiva 
de todos. [...] Somente a prática reiterativamente vivenciada no cotidiano 
demonstrará o conteúdo de uma gestão dessa natureza. (FORTUNA, 2000, p.19)  
 

 
É através dessa vivência que o processo democrático se fortalecerá na escola, 

possibilitando o respeito, a cidadania e a qualidade do trabalho escolar. Para Gadotti, “duas 

razões justificam a implantação da gestão democrática na escola: 1ª- porque a escola deve 

formar para a cidadania e a 2ª- porque pode melhorar o que é específico da escola: o seu 

ensino.” (1994, p. 2). A primeira destaca não só a relação com o conhecimento sobre 

democracia, mas o papel que a comunidade exerce sobre ela mesma, visto que a escola 

trabalha em prol dessa comunidade. A segunda, pela relação que se instala entre os 

participantes do processo, professores e estudantes. A troca de conhecimento e uma 

participação mais efetiva no que diz respeito ao andamento da escola, fará com que o 

estudante se descubra parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem.  

É importante ressaltar que a questão da gestão escolar não é prerrogativa apenas do 

administrador da escola, ela perpassa também pela gestão educacional na qual está vinculada 

a escola: municipal, estadual ou federal. Isso nos remete a questões como responsabilidade, 

autonomia e a participação desses gestores nas decisões das políticas públicas direcionadas ao 

seu trabalho. É importante que os poderes governamentais possam fortalecer o seu trabalho, 

não com decisões, projetos e/ou programas que não compreendem o andamento da escola e, 

consequentemente, não atendem suas necessidades, mas, com menos burocracia, mais 

autonomia funcional e financeira e, principalmente, uma maior participação nas políticas 
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públicas educacionais, que lhes são destinadas, visto que estes detêm o conhecimento da sua 

realidade, de seus professores e estudantes. 

Para a efetivação de uma gestão democrática, como já explicitado anteriormente, é 

fundamental o envolvimento das pessoas que estão na escola. Porém, essa participação 

necessita ultrapassar seus muros para que a comunidade, na qual ela está inserida, possa 

compartilhar das decisões desse processo democrático importante para todos. Em outras 

palavras, “O princípio de que a educação é dever do Estado não implica o imobilismo da 

população e de cada indivíduo: a educação é também dever de todos, pais, alunos, 

comunidade”. (GADOTTI, 2008, p.33) 

 Um modo de participação da comunidade é através do Conselho Escolar, representado 

por vários seguimentos da comunidade escolar: professor, estudantes, funcionários, além dos 

pais e da comunidade. A importância dessa participação está na união de interesses e forças, 

internas e externas, com o objetivo de melhorar seu cotidiano. É notório que esse é um 

processo, cerceado ao longo dos anos. Vale ressaltar que, desde a LDB são passados 14 anos 

em que os debates e as experiências vivenciadas na sociedade e nas escolas permitiram um 

aprofundamento tanto em termos de compreensão, como de práticas, gerando melhorias no 

processo de democratização da gestão escolar. Isso, no entanto, não quer dizer que todas as 

escolas já conseguem realizar a democracia plenamente. Há um processo de aprendizagem, 

que é coletivo e vivenciado constantemente no interior da escola. Mas, pensar em educação 

para todos, com qualidade e inclusão requer abrir portas, descentralizar e socializar decisões, 

dialogar, respeitando todos os saberes enfim, é atentar que a escola sozinha, isolada não 

resolverá os problemas que a sociedade e o Estado depositaram sob sua responsabilidade.  

A necessidade do trabalho coletivo fica evidente na fala de Mafassioli, quando coloca 

ser preciso superar velhas tradições que alimentavam a exclusão e, principalmente, 

centralizavam poderes.  
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Para avançarmos na efetivação da gestão democrática e na construção de um projeto 
de educação inclusivo, transformador e humano, necessitamos perceber as práticas 
excludentes, os “ranços” autoritários, ainda presentes na cultura escolar, 
promovendo uma ruptura com estas tradições estabelecidas. Nesse sentido, a 
democratização da gestão escolar implica na superação de processos centralizados 
de decisão e na vivência da gestão colegiada, onde as decisões nasçam das 
discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos da escola num processo 
pedagógico vivo e dinâmico. (MAFASSIOLI, 2010, p.6) 
 
 

O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001) também enfatiza a gestão 

democrática como objetivo e prioridade, o que é destacado nas diretrizes do item de 

financiamento e gestão. Por este motivo, expomos, a seguir, um breve histórico sobre o Plano 

Nacional de Educação. 

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962 no período da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nacional (Lei nº 4.024 de 1961), caracterizado como um 

conjunto de metas quantitativas e qualitativas para serem atingidas num período de oito anos. 

Porém, a preocupação com a educação nacional e seu importante papel no desenvolvimento 

do país datava de alguns anos antes: um movimento, em 1932, de 25 intelectuais brasileiros, 

conhecido por “Manifesto dos Pioneiros em Educação” e que tinha como proposta “a 

reconstrução educacional”. Este teve uma imensa repercussão, culminando com a inclusão de 

um artigo específico na Constituição Nacional de 16 de julho de1934:   

  
Art. 150 declarava ser competência da União, fixar o plano nacional de educação, 
compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e 
coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País. (Brasil, 1934) 

 
Essa inclusão fez com que tal luta pela melhoria da educação fizesse parte de todas as 

outras constituições, com exceção da de 1937, fixando assim a ideia do Plano Nacional de 

Educação. Em 1966, o Plano Complementar de Educação foi muito importante no que se 

refere à distribuição de recursos federais.  O Ministério da Educação e Cultura, em 1967, 

retoma a discussão para que o Plano vire lei, o que não acontece.  

Depois de um longo período, após os primeiros ensaios, na Constituição de 1988, o 

Plano Nacional de Educação aparece com a força da lei: 
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[...] cinqüenta anos após a primeira tentativa oficial, ressurgiu a idéia de um plano 
nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de conferir estabilidade às 
iniciativas governamentais na área de educação. (BRASIL, 2001, p.33) 

 
E em que consiste esse Plano? Essa resposta pode ser encontrada nas características 

que o próprio documento coloca e que revelam bem o seu papel e sua importância: 

 

1) Trata-se de um plano nacional e não de um plano da União. Os objetivos e metas 
nele fixados são objetivos e metas da Nação brasileira. 
2) É um plano de Estado, não um plano de governo. Ele transcende pelo menos dois 
períodos governamentais. É a sociedade toda a herdeira de suas ações e suas metas, 
a proprietária dos seus compromissos 
3) É um plano global, de toda a educação, não um plano da Secretaria de Educação 
nem da rede de ensino estadual ou municipal. 
4) O fato de ter sido aprovado por lei, porque assim a Constituição o determinou 
(art. 214), deve assegurar-lhe maior força e garantia de execução. (BRASIL, 2001, 
p.15) 
 
 

Os objetivos e prioridades traçados explicitam os grandes problemas por que passa a 

nossa educação, que necessitam ser minimizados ou sanados. Também aponta novos 

caminhos, como a democratização do ensino, qualidade da educação e a participação da 

comunidade escolar: Em síntese, o Plano tem como objetivos: 

 
• a elevação global do nível de escolaridade da população; 
• a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 
• a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública; e 
• democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 

oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(BRASIL, 2001, p.34) 

 
 

Nos itens que se referem às diretrizes do financiamento e objetivos e metas da gestão, 

a descentralização em várias dimensões e a autonomia da escola aparecem visando à 

implantação da gestão democrática: 

 

1.2 Diretrizes 
Deve-se promover a efetiva desburocratização e descentralização da gestão nas 
dimensões pedagógica, administrativa e de gestão financeira, devendo as unidades 
escolares contar com repasse direto de recursos para desenvolver o essencial de sua 
proposta pedagógica e para despesas de seu cotidiano.  
Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de implantar 
gestão democrática. (BRASIL, 2001, p.34) 
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                                     11.4 Objetivos e Metas da Gestão 
2.2) Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do ensino 
público, com a participação da comunidade. 
 (2.4) Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a destinação de 
recursos para as atividades-fim, a descentralização, a autonomia da escola, a 
eqüidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade. 
(BRASIL, 2001, p.113) 
 

 
A implantação da gestão democrática destaca-se no Plano como sendo a base e o 

caminho para que efetivamente possamos ter uma educação com qualidade, inclusiva e que 

pense a formação do sujeito integralmente, fortalecendo assim, a oportunidade de vivenciar o 

exercício pleno da cidadania.  

Observamos que o Plano segue a mesma linha lógica que a Constituição de 1988, 

quando enfatizou esse direito à educação,  

 
[...] sintonizada com os valores jurídicos que emanam dos documentos que 
incorporam as conquistas de nossa época. tais como a Declaração Universal de 
Direitos do Homem e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 
determinou expressamente que a Educação é um direito de todos e dever do Estado e 
da família (art. 205, CF), devendo ser assegurada com absoluta prioridade à criança 
e ao adolescente (art. 227, caput, CF) pela família, pelo Estado e pela sociedade. 
(BRASIL, 2001, p.108)  
 

 
Em suma, o Plano Nacional de Educação consiste em uma busca por caminhos para 

sanar os graves problemas da educação nacional através da união de forças dos setores 

públicos e da sociedade, em todos os níveis de competência. Assim, “A Lei n° 10.172/2001 é, 

antes, uma lei de compromisso, a opção ética por um ideal de educação para o País, o pacto 

político e técnico por metas necessárias.” (BRASIL, 2001, p.15) Enfim, cabe à sociedade, 

através de sua força, a efetivação da gestão democrática e da qualidade do ensino nas escolas 

públicas. Mello (1996) coloca muito bem essa questão quando diz que, 

 
A população teve um papel decisivo na conquista do acesso à escola, sobretudo no 
que diz respeito à construção de prédios escolares e criação de novas vagas. No 
entanto [...] não tem conseguido cobrar essa qualidade senão em seus aspectos mais 
elementares, como, por exemplo, a existência de aulas, a presença do professor... 
(p.155) 
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A autora nos estimula a refletir a respeito das condições que a população dispõe para 

acompanhar e reivindicar suas demandas para o Estado, particularmente no quesito 

educacional. O Estado oferta e regula, porém deixa a cargo da sociedade questões que ele 

mesmo não consegue resolver.  

Assim, este breve “apanhado” histórico nos permite observar que uma das estratégias 

da democratização da educação diz respeito à implantação e ao aprofundamento dos sistemas 

de avaliação educacional, ora na perspectiva da normatização, ora na da regulação social.  

A seguir, abordamos os aspectos que envolvem a avaliação educacional, tanto do 

ponto de vista da escola, designada de avaliação institucional, como da avaliação do sistema, 

também denominada de avaliação em larga escala. 

 

 
3.2 Tipos de Avaliação em Redes de Ensino: de Aprendizagem, Institucional e em Larga 

Escala.  

 

Desde a década de noventa, a avaliação da educação básica no Brasil, foco de grandes 

debates e pesquisas sobre a sua aplicação e importância no processo de aprendizagem dos 

alunos, tem evoluído bastante. Os vários modos de avaliar, as avaliações intra e extraescola 

tem ocupado grande espaço nas formulações das políticas públicas para educação.  

Mas, para que e para quem está sendo feita essa avaliação? Para punir os estudantes 

que não alcançaram o nível desejado na escola ou para subsidiar os movimentos de 

educadores visando à melhoria da qualidade do ensino? Ou será que é para atender aos 

clamores da globalização que traz a “qualidade” como bandeira, medindo-a mediante a 

competitividade e servindo ao mercado financeiro? 

Sabemos que essas questões constituem-se como um dos problemas do sistema 

público de ensino, haja vista que há certa dissonância entre as expectativas que as redes de 
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ensino têm em termos de necessidade de padronização de critérios para caracterizar o 

desempenho das unidades escolares, o que causa entraves as escolas, que têm uma dinâmica 

própria e singularidades. Observa-se um descompasso entre o que acontece nas salas de aulas, 

nas escolas e nas redes.  

Com base nesta problemática, diversos autores vêm- se debruçando sobre a 

classificação das avaliações, a exemplo de Freitas; Sordi; Malavasi e Freitas (2009), que 

apresentam três níveis da avaliação: 

 
[...] postulamos a existência de três níveis de avaliação da qualidade de ensino: 
avaliação em larga escala em redes de ensino (realizada no país, estado ou 
município); avaliação institucional da escola (feita em cada escola pelo seu 
coletivo); e a avaliação da aprendizagem em sala de aula (sob a responsabilidade do 
professor). (p.10) 

 

Ainda que em diferentes níveis, as avaliações devem interagir entre si, haja vista a 

importância e a contribuição de cada uma delas na busca de um sistema educacional mais 

eficaz, possibilitando a permanência do aluno na escola, ou seja, não apenas ocupando espaço, 

mas propiciando-lhe uma boa aprendizagem que influencie, positivamente, na sua vida moral, 

intelectual e profissional. 

Permanecer na escola é um direito da criança e um compromisso da escola e de toda 
a sociedade em trabalhar nesse sentido. [...] deve lhes garantir a cultura, o 
conhecimento, a competência necessária para ascender a outras séries e graus assim 
como outro nível social e profissional. (HOFFMANN, 2005, p.50) 
 

  Portanto, é compromisso de todos, não só o acesso, como também, a permanência com 

qualidade, do estudante na escola. 

 Os aspectos levantados nos indicam a complexidade do trato com a questão da 

avaliação. Assim, faremos uma explanação dos três níveis de avaliação, porém focaremos 

nosso estudo na “avaliação em larga escala em redes de ensino”. 

 

Avaliação da Aprendizagem e Avaliação Institucional  
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Ao falarmos de avaliação da aprendizagem, implicitamente, falamos também da 

avaliação da escola, visto que uma foca a aprendizagem do aluno e a outra, as ações (Projeto 

Político Pedagógico) que as orienta para efetivar-se o processo de aprendizagem, servindo 

ainda de instrumento para monitoramento da gestão educacional.  Apesar de caminharem 

juntas, a sua utilização tanto na sala de aula quanto na escola, ainda não consegue agregar 

plenamente o pensamento dos que fazem a escola: professores, coordenadores e gestores. Por 

isso faremos uma explanação sem individualizar essas avaliações, destacando a importância 

da interação entre esses dois níveis. 

Quando se pensou na universalização do ensino, a grande preocupação era o acesso de 

todas as crianças à escola.  Porém, tanto quanto o acesso, a permanência na mesma também é 

fundamental. As políticas educacionais se empenharam em trazer o estudante para a escola. 

No entanto, uma vez lá dentro, não houve o devido trato com a questão pedagógica, de forma 

a assegurar o devido aprendizado e, portanto, permanência do estudante possibilitando a 

conclusão de seus estudos.  

Vários são os motivos aos quais têm sido atribuídas as causas da evasão: a falta de 

aprendizagem; não olhar o estudante integralmente (cognitivo, cultural e afetivo) e, ainda, o 

modelo de avaliação da aprendizagem utilizado que, na maioria de nossas escolas, ainda é 

efetivado sob o olhar excludente e punitivo. Para alguns estudiosos,  

 

Tradicionalmente, [...] as práticas de avaliação desenvolvidas na escola têm se 
constituído em práticas de exclusão: avalia- se os estudantes para medir sua 
aprendizagem e classificá-los em aptos ou não-aptos a prosseguirem seus estudos.  
Para que não tenhamos essa prática excludente, é preciso que os professores 
reconheçam a necessidade de avaliar as crianças e adolescentes com diferentes 
finalidades... (MORAIS; ALBUQUERQUE e LEAL, 2008, p.24)  
 

 
Então, o que é “avaliar”? É dar notas, conceitos, fazer prova? É medir o conhecimento 

do estudante?  
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Avaliar deve ser um processo continuo (avaliação processual) para que se possa 

acompanhar o desenvolvimento do estudante, e o que foi assimilado por ele. Funciona 

também, como reflexão sobre a prática do professor, suas metodologias, “é também fruto da 

interação professor/aluno” (HOFFMANN, 2000) Para alguns professores, esse processo de 

dar notas (avaliação classificatória) ainda existe, mas já notamos mudanças em relação à 

prática docente.   

Por que é tão difícil avaliar nossos estudantes? Para Hoffmann (2000) isso é fruto da 

nossa vida estudantil,  

Minhas investigações sobre avaliação sugerem fortemente a contradição entre o 
discurso e a prática de alguns educadores e, principalmente, a ação classificatória e 
autoritária, exercida pela maioria, encontra explicação na concepção de avaliação do 
educador, reflexo de sua história de vida como aluno e professor. (p.14) 
  

O grande entrave do processo de ensino-aprendizagem acontece quando se separa 

avaliação e aprendizagem. A avaliação deve ser parte do processo de aprendizagem e não a 

finalização dele. Ainda conforme a autora, os professores,  

 
Parecem conceber a ação avaliativa como um procedimento que se resume a um 
momento definido do processo educativo, ocorrido a intervalos estabelecidos e 
exigidos burocraticamente. Ou seja, reduzem a avaliação a uma prática de registros 
de resultados acerca do desempenho do aluno em um determinado período do ano 
letivo. (p.27) 

 

E a escola, como espaço de aprendizagem, precisa, através de seus professores, 

repensar essa prática para que ela não seja promotora de exclusão, mas sim, um instrumento 

de atuação do projeto pedagógico da escola visando a um ensino de qualidade e equidade. 

Como foi explanado anteriormente, reforçamos que essa avaliação só será significativa se 

estiver efetivamente relacionada ao projeto pedagógico da escola, traduzindo seus sentidos e 

sua cultura própria. Porque, como coloca LAGE, 

 
[...] avaliar não é apenas aplicar um teste, uma prova no final de um bimestre para 
checar o nível de aprendizagem dos conteúdos, mas verificar o que educando 
absorveu desses conteúdos no seu cotidiano como cidadão e, principalmente, o seu 
desenvolvimento humano, uma vez que o alvo do sistema é a formação integral do 
individuo. (2009, p.18) 
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O autor reforça que o compromisso da escola com seus cidadãos deve ir além da 

função social restrita de “ensinar”, deve ter uma visão de mundo não só se preocupando em 

decifrar códigos, mas ensinar a ler o mundo. E o professor, nesse processo, precisa de 

formação, fundamentação daquilo que utiliza diariamente, visto que, na maioria das vezes, 

utiliza a avaliação erradamente por falta de preparo. E toda essa mudança, independente de 

ser lei ou não, vai depender do compromisso dele.  

 

Avaliação em larga escala em redes de ensino 

 A busca pela chamada “qualidade” na educação fez com que o Estado criasse 

instrumentos de avaliação que ultrapassassem os muros da escola e pudessem dar uma visão 

mais ampla de como se encontrava o sistema educacional brasileiro.  A utilização dessas 

avaliações, chamadas “em larga escala”, tem por objetivo fornecer subsídios no sentido de 

reorientar, formular e implantar políticas públicas na educação básica. 

 
Rompem-se as fronteiras da sala de aula e o foco exclusivo nos alunos e observa-se 
que a avaliação começa a ser praticada em larga escala buscando reunir subsídios 
que orientem os sistemas educativos que passam a assumir importante 
protagonismo, inclusive na indução das escolas a um determinado padrão de 
qualidade. (SORDI; LUDKE, 2009, p.318)  
 
  

Mesmo já sendo utilizados há alguns anos, existem, ainda, muitos questionamentos em 

relação a essas avaliações. Um deles é em relação aos resultados obtidos que não chegam às 

escolas, no sentido de repensar a aprendizagem dos alunos e a prática do professor.  

Nosso estudo terá como foco, dentre essas avaliações em larga escala, o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – SAEB.  

Além dos dados quantitativos sobre o acesso à escola, que o Censo Escolar fornecia, 

havia uma preocupação nacional com a qualidade e eficiência do ensino. Sentiu-se, então, a 

necessidade da criação de um instrumento de avaliação que, juntamente com as informações 
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do Censo Escolar, possibilitassem uma visão mais real e abrangente dos resultados das redes 

de ensino no Brasil. Pestana (1998) ressalta que  

 
Do ponto de vista conceitual, o SAEB procurou articular diversos aspectos 
relacionados à educação, tentando superar uma tendência muito forte à 
compartimentalização da educação, bastante evidente na política educacional e, 
conseqüentemente, nos investimentos no setor. (p.67) 

 
 

Observamos, na fala da autora, que esse sistema de avaliação pretende uma visão 

globalizada da educação, fortalecendo informações para que os investimentos sejam bem 

direcionados.     

No capítulo I desta dissertação, abordamos a história do SAEB. Agora, destacaremos 

algumas questões relevantes em relação a essa avaliação, tais como a metodologia; os 

resultados; a cultura conservadora existente por parte dos que fazem a escola (no caso os 

professores); as diversidades regionais que provocam, de alguma maneira, vantagens ou 

desvantagens em relação à avaliação e, por fim, a consonância com os sistemas locais: 

estadual e municipal.    

Metodologia: As avaliações são feitas com estudantes de séries terminais, ou seja, 4ª e 8ª(5º e 

9º ano) do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, não possibilitando outra avaliação 

para averiguar o andamento daqueles estudantes. Para um resultado mais coerente, seria 

interessante que tivesse uma segunda avaliação, ou seja, se um aluno foi avaliado com baixo 

desempenho na 4ª serie, só será avaliado novamente na 8ª, tendo perdido todo este intervalo 

de tempo que poderia ser mais proveitoso caso tivesse sido avaliado na 5ª,por exemplo. 

 

Resultados: Em geral, o resultado do SAEB, nos últimos anos, tem sido abaixo do esperado, 

constatando-se assim a deficiência e fragilidade do ensino público no Brasil. Quando é 

colocado na imprensa, aumenta o preconceito com a escola pública, direcionando a culpa pelo 

fracasso do aluno ao professor.   



52 
 

 
[...] o tratamento dado à questão pela imprensa, assim como os pronunciamentos das 
autoridades públicas para justificar o fracasso de suas políticas, nem sempre ajuda a 
qualificar a opinião pública sobre o problema. O resultado disso tudo é o reforço de 
uma imagem negativa do ensino público como algo de baixa qualidade e a 
culpabilização principalmente dos professores, vistos como mal formados, sem 
preparo etc. (RIBEIRO; RIBEIRO; MENDES e GUSMÃO, 2005, p. 230/231) 

 

Cultura conservadora: Outro grande problema é a rejeição por parte dos professores que não 

se sentem parte desse processo.  Existe um descrédito em relação a ela, pois acham que as 

avaliações, em larga escala, não vão mudar nada e que é mais uma estatística para alimentar 

um sistema maior. O foco dessa insatisfação é, principalmente, em relação ao retorno dos 

resultados, que não chegam à sala de aula.  

A esse respeito, Soares (2008) esclarece que “A avaliação precisa se tornar 

pedagogicamente mais relevante para a escola.” (p.A15). A escola, em geral, recebe os dados, 

engaveta-os como outro documento qualquer, não repassando para os professores o resultado. 

Alguns colocam no quadro de aviso, mas sem uma preocupação maior de discuti-los com os 

seus atores que, excluídos, reforçam o pensamento que “As avaliações hoje estão servindo aos 

secretários, mas não às escolas.” (op.cit., p. A15) 

É muito importante que as questões administrativas ou pedagógicas da escola sejam 

socializadas para que se possam fortalecer os laços de pertencimento dos sujeitos que dela 

fazem parte, porque  

  
Ao se trazer para o espaço coletivo da escola as diferentes leituras dos problemas da 
escola e como estes afetam a aprendizagem das crianças no interior das salas de 
aula, enriquece-se a discussão avaliativa e potencializa-se o compromisso dos pro-
fessores com o direito das crianças aprenderem. (SORDI; LUDKE, 2009, p.332) 

 

A crítica constitui-se em base para que entendamos que a avaliação, em larga escala, 

deve interagir com a avaliação da escola e da aprendizagem, buscando caminhos para 

fortalecer os objetivos e ações do Projeto Pedagógico da escola. 

Assim, como reforça Pestana (1998) 
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Ser informada, portanto, é condição necessária, mas não suficiente para que as 
escolas utilizem dados de avaliações. À informação deve-se somar o conhecimento e 
a capacidade técnica para lidar com a informação, a autonomia para decidir e os 
recursos para implementar as decisões tomadas. Caso esses três elementos não 
existam na escola, a informação da avaliação será abandonada, na melhor das 
hipóteses. (p.72) 
 

 

Diversidades regionais: Outra questão é que esses dados não espelham as diversidades 

regionais do nosso país. As questões de seus questionários usam termos que não são 

nacionalmente utilizados, dificultando o entendimento por parte de alguns alunos, causando 

em algumas situações, um rendimento menor.   

Esse tipo de situação fortalece as desigualdades regionais, tornando mais difícil um quadro 

fiel da educação brasileira se não são respeitadas a cultura e as características das regiões, das 

cidades.  

 A autora se posiciona em relação a essa questão, ressaltando a importância do SAEB 

como possibilidade de expor essa questão e juntamente com a sociedade tentar resolvê-la. 

Por meio do sistema de avaliação, a sociedade é informada sobre os resultados 
obtidos pelos diferentes sistemas de ensino, sobre as diferentes condições de oferta 
de educação e sobre as diferenças e as desigualdades educacionais existentes no 
País. 
Nesse caso, a utilização de tais informações tem um cunho eminentemente político, 
de fortalecimento do jogo democrático, ao gerar pressão social tanto para correção 
das distorções e superação dos problemas quanto para a preservação de conquistas e 
ganhos. (p.72) 

 

Para ela, o SAEB seria um instrumento de controle social de um serviço público, e que 

a sociedade ciente desses dados poderia interferir no sentido de corrigir distorções nacionais. 

 

Consonância com os sistemas estaduais: Um ponto que merece destaque são as avaliações 

municipais e estaduais em larga escala, que tiveram influência do SAEB, e que têm como 

objetivo maior implantar uma cultura da avaliação, como é o caso do SAEPE – Sistema de 

Avaliação de Pernambuco. E esse estreitamento de vínculos, entre o federal e estadual, ajuda 

no fortalecimento dos sistemas de avaliação. Bem colocado aqui por Bonamino e Bessa: “[...] 

percebe-se que a interação com o INEP/MEC, especialmente com o SAEB, tem papel 
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fundamental no movimento dirigido para a consolidação de sistemas estaduais de avaliação...” 

(BONAMINO; BESSA E FRANCO, 2004, p. 77) 

Os autores enfatizam ainda, a importância dessa interação nas relações dos sujeitos da 

escola, no que diz respeito à avaliação; 

[...] nas avaliações estaduais há uma proximidade e possibilidade de interação entre 
as equipes de especialistas e os professores das escolas examinadas; isso dá 
oportunidade para se fazer refletir, nas provas, características do ensino praticado no 
cotidiano no ambiente das salas de aulas locais. (BONAMINO; BESSA E 
FRANCO, 2004, p. 71) 
 

 
Porém, mesmo com a influência do SAEB nos sistemas estaduais de avaliação, alguns 

autores, Freitas; Sordi; Malavasi e Freitas são favoráveis à municipalização das avaliações em 

larga escala, porque acreditam que assim elas seriam mais eficazes.  

 
As políticas de avaliação centralizadas se esquecem que não basta apenas o dado do 
desempenho do aluno ou do professor coletado em um teste ou questionário e seus 
fatores associados. É preciso que o dado seja “reconhecido” como “pertencendo” à 
escola. [...] A avaliação tem também um lado político [...] daí acharmos que o nível 
municipal seja o local onde melhor se possa combinar a legitimidade técnica com a 
política. (2009, p. 48) 
 
 

Para eles, sentir-se pertencente ao processo facilitaria a participação das escolas, 

professores e outros, na construção de um sistema de avaliação de acordo com a realidade 

local.  

Portanto, percebemos que as avaliações, em qualquer nível, não atendem à realidade 

da educação nacional que ainda é excludente, favorecendo um alto índice de evasão de nossos 

estudantes. Porém, fica clara a necessidade de apropriação e utilização desses resultados pelos 

atores da escola na perspectiva de encontrar quais aprendizagens com qualidade.  

 
[...] observa-se que o ciclo virtuoso da avaliação não se completa. Tende a ficar 
restrito a números esquecidos em relatórios que não são suficientemente explorados 
e/ou apropriados pelos professores/alunos/ famílias/gestores. Mas geram políticas 
que incidem sobre as escolas e sobre a educação, de um modo geral. E assim se 
apequena a função social da avaliação ao legitimar determinados construtos de 
qualidade abstratamente explicitados. (SORDI; LUDKE, 2009, p.319) 
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A autora nos auxilia a compreender que o modelo adotado ainda reforça a reprodução 

de um sistema educacional classificatório e excludente, ao invés de afirmativo e inclusivo. Ou 

seja, sabemos que não é tarefa fácil gerir a avaliação de um sistema educacional de tão amplas 

dimensões, como o brasileiro, e que as informações trazidas por essas avaliações nem sempre 

são favoráveis, apesar de os estudantes estarem sempre sendo avaliados. No entanto, 

vislumbramos o seu aspecto positivo, quando enfatizamos o aspecto da informação pública a 

respeito da qualidade da escola pública, o que instiga debates, envolvimento da sociedade e 

parcerias no sentido de que “educação é compromisso de todos”, tal como preceitua a LDB.  

Porém, é preciso ressaltar que,  

 
Se essa publicização da problemática educacional é, de certo modo, positiva, não se 
deve deixar de reconhecer seus limites e mesmo seus riscos. Quem tem a 
oportunidade de formar opinião com base na imprensa escrita é majoritariamente 
uma classe média que não têm filhos em escolas públicas e que lamenta o baixo 
nível do ensino público atual, tomando como referência uma imagem idealizada da 
escola pública do passado, de excelência pedagógica reconhecida, mas que, em 
contrapartida, era elitizada. (RIBEIRO; RIBEIRO e GUSMÃO, 2005, p. 23) 

 
Observamos na fala dos autores que, mesmo depois do acesso da classe popular às 

escolas públicas, a sociedade ainda tece uma leitura comparativa, elegendo uma época 

anterior como referência de qualidade, o que não acompanha a realidade educacional atual. 

Devemos, portanto, nos apoiar no pensamento de Demo (2004) e refletir que “Não há nada 

mais urgente do que conseguir, numa escola pública de qualidade, que a população excluída 

aprenda a pensar,...” (p. 53). 

Então, é preciso achar caminhos para que se tenha realmente escola e ensino de 

qualidade para os nossos estudantes. E nessa visão, Pestana (1998) coloca que o SAEB,  

 
Vem gradativamente apresentando elementos que permitem identificar as 
significativas diferenças que existem entre o que a sociedade espera como resultado 
do processo escolar, o que é possível dele esperar e o que efetivamente dele resulta, 
em termos de desenvolvimento, nos alunos, de competências básicas, capacidade de 
pensar e qualidades pessoais, isto é, a contribuição da escola para o desenvolvimento 
da cidadania. (p.73) 
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Em suma, os sistemas de avaliação, seja o da aprendizagem, institucional, ou em larga 

escala, das redes de ensino, devem direcionar seus objetivos, visando a uma educação de 

qualidade e à permanência do estudante na escola.  Pois só mediante a educação, com uma 

escola democrática, autônoma e participativa, poderemos vislumbrar uma sociedade menos 

desigual e mais justa. E isso só ocorrerá com uma gestão escolar comprometida com o 

trabalho pedagógico e com os resultados da aprendizagem dos estudantes. Sobre isso 

trataremos a seguir. 

 

3.3 Avaliação como instrumento de gestão: o papel do gestor na qualificação do trabalho 

pedagógico.  

 

O papel do gestor e as suas atribuições têm determinado, em muitos momentos, o bom 

ou mau andamento da escola: na visão positiva, o envolvimento de seus profissionais, uma 

escola mais atuante e com qualidade para seus estudantes. Por outro lado, na negativa, 

percebemos espaços sem vida, sem objetivos e sonhos, onde os resultados são profissionais 

desestimulados, gerando, em sua maioria, descompromisso e estudantes sem perspectivas.  

O debate educacional mais recente aponta a importância da gestão democrática como 

aspecto fundamental para mobilizar o espírito de coletividade na escola, o que pode ser 

incrementado quando a gestão compreende que os aspectos administrativos e financeiros 

dirigem-se a partir e com vistas aos aspectos pedagógicos, objetivo maior da escola. 

Assim, o envolvimento da gestão no trabalho pedagógico é de fundamental 

importância para que a escola tenha êxito no processo de aprendizagem.  Quando existe a 

interação entre o trabalho pedagógico e a gestão, percebe-se que a probabilidade de acerto é 

muito maior. Pereira coloca bem essa questão quando ressalta que  

 
Um dos papéis dos gestores escolares deve ser, então, o de propiciar um 
relacionamento interpessoal harmonioso e prazeroso, permitindo o trabalho 
cooperativo, em equipe, com integração de esforços, conjugando as energias, 
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conhecimentos e experiências para um produto maior que se refere à aprendizagem 
dos alunos.  (2010, p.80) 

 

Claro que só isso não garante o êxito das práticas, mas se tem observado que, nas 

escolas, onde o trabalho da gestão não se prende apenas ao administrativo, mas também ao 

pedagógico, os resultados positivos são mais visíveis. Para Mello, 

 
[...] a identidade ou o modelo institucional da escola, onde se incluem seus padrões 
de gestão e suas formas de organização, parece ser a dimensão que determina se a 
escola faz ou não diferença na promoção da aprendizagem dos alunos. (1996, p.126) 
 
 

Pensar gestão escolar é pensar no coletivo, sem priorizar uma ou outra parte.  Vieira 

coloca muito bem essa questão quando diz:  

 

A persistência do fracasso escolar entre tantas crianças e jovens em diversas partes 
do mundo torna imperativo reafirmar a especificidade da escola enquanto espaço 
para onde convergem estudantes e professores, configurando-se como uma 
comunidade de aprendizes. Sua razão está intrinsecamente ligada à tarefa primordial 
de bem ensinar e aprender. Gestão escolar bem sucedida, portanto, é aquela voltada 
para a aprendizagem de todos os alunos. (2006.p. 48) 

 

A gestão escolar é vista como elemento essencial para a melhoria dos resultados do 

trabalho escolar.  Hoje ela é realizada por profissionais docentes que, em sua maioria, apesar 

de terem passado algum tempo da sua vida profissional em sala de aula, esquecem essa 

experiência para sua prática e, após assumirem seus mandatos, deixam um pouco de lado os 

problemas relacionados à referida sala.  

Vale ressaltar que, na maioria das vezes, o que influi na nomeação ou eleição para 

gestor é o trabalho desenvolvido como professor. Isso fica comprovado numa pesquisa 

promovida pela Fundação Victor Civita e realizada pelo Ibope em 13 capitais no Brasil, que  

Mesmo com 91% dos gestores, sendo formados em Pedagogia ou Licenciados em 
uma das disciplinas da Educação Básica, ou seja, professores de fato, vê-se que a 
maioria se distancia das necessidades da sala de aula ao mudar de função. 
(RODRIGUES, 2009, p.106)  
 

 
Veremos o reflexo disso na sala de aula e, consequentemente, nos índices obtidos pela 

escola nas avaliações as quais é submetida. É papel do gestor organizar as demandas da 
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escola, equilibrando tempo e prioridade, para que possa atender tanto às necessidades 

pedagógicas quanto às administrativas. Atentando que as questões pedagógicas vão dar 

suporte aos professores no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e as 

administrativas darão condições para que ele se realize. 

Estas considerações nos permitem afirmar a relação entre a gestão escolar democrática 

e o poder local às políticas educacionais globais, que imputam às escolas a autonomia para 

que elas se responsabilizem e gerenciem a tal qualidade do ensino, direito de todos. O Estado, 

em seu papel de regulador e fiscalizador, utiliza – se de instrumentos de avaliação da 

educação. Esses instrumentos (como já vimos) têm por finalidade assegurar padrões de 

atuação das escolas em todo âmbito nacional. Ao mesmo tempo em que a política trata de 

respeitar as singularidades locais, ela também cria padrões que servem como referência 

nacional para que cada escola saiba em que nível se encontra. 

Esta é a lógica neoliberal que diz que o cidadão tem a liberdade de escolha, ou seja, 

deve poder escolher a escola que deseja para seus filhos e, portanto, a sociedade deve 

conhecer as escolas que tem. O estado faz a aferição e divulga para a sociedade como anda o 

ensino. 

Estes aspectos nos fazem compreender a importância dos instrumentos de avaliação 

educacional, na perspectiva das políticas educacionais contemporâneas. É isso que nós vamos 

fazer! 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Visando analisar o uso do Censo Escolar e da avaliação em larga escala nas redes de 

ensino (SAEB) para a implementação de ações práticas da gestão escolar, utilizamo-nos da 

pesquisa de cunho qualitativo com o intuito de identificar e analisar como as escolas, 

apropriadas dos resultados dos sistemas nacionais de informação e avaliação, reestruturaram-

se com vistas à melhoria da qualidade do ensino. 

Para tanto, coletamos informações com os sujeitos que vivenciam o contato direto com 

os dados oferecidos pelos sistemas de informação e de avaliação, através de entrevistas 

semiestruturadas com 12 gestores(as) e 12 professores(as) de escolas da Rede Municipal de 

Ensino do Recife (RMER). A escolha das escolas foi guiada pela categorização oferecida pelo 

IDEB do ano de 2007 – o maior e o menor índice por Região Político - Administrativa (RPA), 

totalizando 12 escolas. Consideramos este indicador no intuito de comparar os resultados 

oficialmente reconhecidos pelo sistema e as concepções e práticas dos sujeitos das 

respectivas escolas.  

Com tal finalidade, aplicamos entrevistas a gestores (as) escolares e professores (as) 

de escolas selecionadas de cada uma das seis RPAs1 de Recife, tomando a de maior e a de 

menor IDEB, em busca de compreender como o conhecimento do Censo Escolar e dos 

Sistemas de Avaliação do ensino fundamental, por parte dos sujeitos, reverte-se em ações nas 

escolas, tanto no que diz respeito ao aproveitamento das informações neles contidas, quanto à 

atribuição de valor a esses documentos. 

O instrumento utilizado constou de 10 perguntas abertas, que focaram os instrumentos 

de avaliação e informação de dados escolares, com base nos seguintes aspectos: 

conhecimento, conceito, utilização dos dados, contribuição e resultados. 

                                                 
1 RPAs são as Regiões Político-Administrativas utilizadas pela cidade do Recife como referências aos agrupamentos de 
vários bairros próximos, para uma melhor organização de informações e ações, criando uma área de trabalho mais 
direcionada. No total são seis(6) RPAs e o quantitativo de bairros diferencia de uma para outra.  
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Assim, quando apropriada dos resultados dos sistemas em questão, a escola, a nosso 

ver, poderia, juntamente com seus atores, destacar os pontos que devem ser foco de trabalho, 

quer seja para manter ou melhorar seus índices. Nesse sentido, as escolas poderiam, por 

exemplo, aproveitar do sistema de informação, os índices do movimento escolar (matrícula, 

aprovação, reprovação, evasão), pois esses dados, a princípio, fornecem elementos reais do 

andamento da escola, possibilitando um estudo comparativo em relação aos índices de anos 

anteriores, na tentativa de buscar novos caminhos para aumentar, diminuir e até mesmo 

erradicar alguns desses aspectos. 

A questão da formação do professor é outro ponto importante neste trabalho de 

aproveitamento das informações em prol da melhoria do conjunto da escola. A atualização é 

fundamental para que haja o conhecimento do que pode ser feito, em termos pedagógicos, 

com coerência, criticidade e entendimento. Em relação aos sistemas de avaliação, apesar do 

período de intervalo da avaliação do SAEB, o trabalho para o sucesso da escola deve ser, 

como já afirmamos acima a partir de Hoffmann, processual e coletivo. É necessário que todos 

na escola entendam a avaliação como parte essencial do trabalho pedagógico, independente 

que ela seja diária, semestral ou bianual, de ordem federal, estadual ou da própria escola. Os 

resultados fornecidos por esses sistemas nos mostram o tanto que precisamos melhorar e o 

quanto isso é urgente, ressaltando que se a média da avaliação for alta ou baixa ela não 

significa necessariamente o êxito ou fracasso só do estado ou cidade, mas também do sistema 

de ensino, da escola, do professor, do estudante.  

 A escola pode, estimulada pelos dados, criar projetos, a exemplo de ações que 

estimulem a leitura, a escrita e o entendimento e resolução de problemas matemáticos. Não 

projetos isolados, mas, pelo contrário, inseridos intencionalmente no contexto e no 

aprendizado dos estudantes no dia-a-dia, interagindo com todas as áreas, de forma 

interdisciplinar e integrada. Afinal, preparar o estudante para que se torne um cidadão é lhe 

Excluído: ¶
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dar condições de igualdade perante a sociedade, em qualquer situação. Este tipo de proposta 

diz respeito ao olhar da escola sobre si mesma e das ações que podem ser empreendidas a 

partir da auto-análise, na busca da melhoria do trabalho pedagógico.  

Assim, as categorias gestão educacional, avaliação e qualidade do ensino, nos 

servirão de referenciais para a análise, como um quadro teórico de referência, ou seja, servem 

de bases a serem tomadas como referência para a análise dos dados que serão coletados. 

Propomos analisar quais os aspectos do Censo e dos sistemas de avaliação que efetivamente 

estão sendo usados pelas escolas para subsidiar o planejamento, como instrumento 

diagnóstico, se é que estão sendo utilizados. 

A apresentação dos dados segue a lógica do nosso registro, em que adotamos os 

seguintes códigos de identificação: 

• GA, GB e assim por diante para os gestores das escolas com maior IDEB 

• Ga, Gb, para os gestores das escolas com menor IDEB; 

• PA, PB para os professores de escolas com maior IDEB; 

• Pa, Pb, para os professores de escolas com baixo IDEB. 

 

Abaixo apresentamos a caracterização dos sujeitos entrevistados propondo com isto 

oferecer um panorama geral da realidade escolar, a partir de seus atores, destacando os perfis 

respectivamente, das escolas com maior e menor IDEB, no sentido de apreender suas 

implicações em termos de resultados escolares. 

Os gestores escolares entrevistados são caracterizados em termos de perfil conforme 

Quadro 1.  
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Quadro 1: Perfil dos gestores entrevistados 
      Caracterização Gestores das escolas 

de maior IDEB 
Gestores das escolas 

de menor IDEB 
Média de idade 45 anos [40 – 50 anos] 50 anos [38 – 58 anos] 

Tempo de serviço 
em educação 

25 anos [20-30 anos] 26 anos [20-30 anos] 

Formação 
Graduação 

5 Pedagogia 
1 Historia 

5 Pedagogia 
1 Letras 

 
Formação 
Pós-graduação 

3 com especialização: 
- Ed. Infantil (2) e Coord. Pedagógica e 
Administração Escolar. 
2 pós-graduação:  
- Administração Escolar e Formação de 

Educadores, e Gestão escolar. 

2 com especialização: (lato sensu) 
 - Política Educacional e Práticas 

Pedagógicas, e Lingüística. 
2 pós-graduação:(stricto sensu) 
- Serviço Social e Historia das   
Artes e das Religiões. 

 

Também o Quadro 2, referente ao perfil dos professores entrevistados, segue o mesmo 

critério de caracterização do quadro anterior.   

           Quadro 2 : Perfil dos professores entrevistados 

 
Caracterização 

Professores das escolas  
De maior IDEB 

Professores das escolas 
 De menor IDEB 

Média de idade 37 anos [28 – 51 anos] 45 anos [39 – 53 anos] 
Tempo de serviço 
em educação 

17 anos [09 – 28 anos] 15 anos [07 – 31 anos] 

Formação 
Graduação 

5 Pedagogia 
1 Biologia 

5 Pedagogia 
1 Administração de Empresas 

 
 
Formação  
Pós-graduação 

3 com especialização:  
- Psicologia, Psicopedagogia e  

Planejamento e Gestão (cursando).  
3 na Pós-graduação: 
- Biologia, Educação Infantil e 

História da Arte. 

3 com especialização: (lato-
sensu) 
- Planejamento Educacional, 

Educação Especial e 
Educação de Jovens e 
Adultos. 

2 com Pós-graduação: (stricto- 
sensu) 

- Psicopedagogia e Historia 
das Artes e das Religiões. 

 

 

Ressaltamos ainda que os indicadores do IDEB destas escolas variaram entre 2.4 e 5.1, 

o que nos permite observar a variação dos resultados educacionais das escolas da RMER, no 

ano de 2007.  

No próximo capítulo, apresentaremos a análise dos dados coletados nas entrevistas 

com os gestores e professores das 12 escolas da RMER. 
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5  O ESTUDO EMPÍRICO / ANÁLISE DOS DADOS DA REALIDADE. 

 

Neste capítulo apresentamos os dados coletados em 12 escolas da Rede Municipal de 

Ensino do Recife - RMER, tendo como critério de escolha o maior e menor índice do IDEB 

em cada uma das seis Regiões Políticas Administrativas – RPAs, caracterizando assim 2 

escolas por RPA. 

Tais dados nos fornecem pistas para conhecer como as escolas se apropriam dos 

resultados dos Sistemas Nacionais de Informação e Avaliação, com vistas à melhoria na 

qualidade do ensino. 

Para tanto, procuramos compreender como as escolas entendem os sistemas de 

informação e avaliação, também caracterizar como os dados do Censo Escolar e do sistema de 

avaliação educacional no período de 2001 a 2008 foram aproveitados para a melhoria da 

qualidade do ensino na RMER e por fim iremos comparar os resultados oficialmente 

reconhecidos pelo sistema e as concepções e práticas dos sujeitos das respectivas escolas. 

A análise dos dados será organizada com base em alguns aspectos centrais que são: o 

conhecimento sobre os sistemas de informação e avaliação; o conceito trazido pelos sujeitos 

em relação a si mesmos. Também analisaremos como se dá, ou não, a utilização dos dados 

desses sistemas por parte dos gestores e professores, qual a sua contribuição para o projeto 

pedagógico da escola, e finalmente, como os resultados influenciam ou não, a prática da 

escola, tanto na gestão quanto na sala de aula.   

 

5.1  O que dizem os GESTORES a respeito dos sistemas de informação e de avaliação 

 

 Apresentamos, neste tópico, o pensar e o agir dos gestores entrevistados das escolas de 

maior e de menor IDEB em relação a tais sistemas. Esta análise será dividida em cinco 

tópicos, os quais representam pontos importantes e determinantes, que servirão de subsídios 

para nossa pesquisa.  

Excluído: ¶
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• Concepção que os gestores têm a respeito dos sistemas de avaliação e de informação 

da educação. 

Entre os gestores das escolas de maior IDEB, apenas dois relacionam o sistema de 

informação a conhecimento numa perspectiva passiva, dos quais um ainda tece críticas: “Eu 

acho que é um dado estatístico muito frio. Não levam em conta os detalhes que acontecem em 

cada situação.” E continua em relação à perspectiva de avaliação: “Não corresponde ao 

trabalhado em sala de aula, principalmente com esse sistema de ciclo” (GF).  Os demais 

relacionam os sistemas de informação e avaliação educacional como possibilidade de acesso à 

informação o que associam à perspectiva da ação, acompanhamento e melhoria do ensino. 

Um chega a afirmar que “O censo é importante, porque basicamente é a vida da escola. 

Concentra todas as informações da escola” (GB) 

Já dentre as falas da maioria (5) dos gestores das escolas de menor IDEB, encontramos 

associação à perspectiva passiva do ponto de vista da escola, como se os sistemas de 

informação e avaliação servissem para os órgãos da administração municipal, estadual, 

nacional, externos à escola. Aparecem expressões como “verificação” e “certificação”, o que 

pode ser exemplificado nos dizeres de um deles que tratava do Censo: “informa o quantitativo 

de alunos, como o quantitativo de pessoas que há dentro da escola e isso vai dar subsídios 

para Secretaria, para o MEC.” (Ga). O sentido é de uma estatística para subsidiar os órgãos 

competentes, não a escola.  Apenas um deles relaciona a possibilidade de subsidiar ações da 

escola: “É um processo, onde o nome já tá dizendo, você vai avaliar para ajustar e superar as 

dificuldades encontradas no processo” (Gb).  

Estes dados indicam que a maioria dos gestores das escolas de maior IDEB apresenta 

concepção a respeito dos sistemas de informação e de avaliação como algo relacionado à 

ação, enquanto que a maioria dos gestores das escolas de menor IDEB sinaliza perspectiva 

passiva. Este aspecto pode ser tomado como um indicativo de que estes últimos não pensam 
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em aproveitar os dados para empreender alguma ação, ou seja, o resultado indesejado é, na 

verdade, reflexo de suas respectivas compreensões a respeito do próprio uso (ou melhor, NÃO 

uso das informações para repensar a escola). 

• Quais os sistemas de informação e avaliação que os gestores conhecem e o que 

pensam a respeito. 

Quando solicitamos que descrevam os sistemas nacionais de avaliação que conhecem, 

os gestores apresentam, inclusive, certas confusões, o que pode ser observado no quadro 3: 

          Quadro 3: Sistemas de avaliação que os gestores conhecem. 
 

Sistemas de Avaliação Gestores das Escolas 
de maior IDEB 

Gestores das Escolas 
de menor IDEB 

SMAR - Sistema Municipal de Avaliação de 
Rede2      04        01 

SAEPE - Sistema de Avaliação da Educação de 
Pernambuco3       02         02 

Provinha Brasil 4 05   05 
Prova Brasil 5 03         01 
SAEB - Sistema de Avaliação da Educação 

Brasileira6       04         03 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio7 
 

02         04 
Brasil Alfabetizado* -   01 
PROUNI** -         01 
IDEB - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Brasileira       02         02 

Vestibular 01 01 
 * Programa de Alfabetização de Adultos do Governo Federal 
  ** Programa Universidade para todos do Governo Federal 
 
                        

                                                 
2 SMAR- É realizado nas turmas do 2º ano do 2º ciclo (4ª série) e do 2º ano do 4º ciclo (8ª série) das escolas municipais do Recife. O 
objetivo é fornecer aos gestores, educadores, pais e aos próprios estudantes, informações precisas sobre como anda o processo de 
aprendizagem nas escolas. 
3 SAEPE -O objetivo principal do é avaliar as competências e habilidades dos alunos nas áreas de língua portuguesa (leitura) e matemática 
4 Provinha Brasil-avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano de escolarização das escolas 
públicas brasileiras 
5 A Prova Brasil é censitária, avalia todos os estudantes da rede pública urbana de ensino, de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental.  
6 O SAEB é feito a cada dois anos e avalia uma amostra representativa dos alunos regularmente matriculados nas 4ª e 8ª séries do ensino 
fundamental e 3º ano do ensino médio, de escolas públicas e privadas, em área urbana ou rural. 
7 ENEM- tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão 
concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O resultado do exame também é usado como critério de seleção para o 
ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. 
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É interessante destacar que tanto os gestores das escolas de maior IDEB, quanto os das 

escolas de menor IDEB confundiram sistemas de avaliação com índices, como no caso com o 

IDEB. O vestibular também foi incluído como um desses sistemas de avaliação. Alguns deles 

chegaram a citar os sistemas de avaliação municipal e estadual, a exemplo do SMAR e do 

SAEPE, o que quer dizer que eles não diferem as dependências administrativas dos sistemas 

de avaliação. Também houve, por parte dos gestores das escolas de menor IDEB, confusão 

em relação aos sistemas de avaliação com programas do governo federal, como por exemplo, 

o Brasil Alfabetizado e o PROUNI. 

É preciso registrar que os gestores não tinham muita clareza a respeito dos sistemas de 

avaliação quando respondiam à pergunta, denotando assim que, para a maioria deles, a 

avaliação é a mesma, independente do nome ou da sigla que possua, conforme pudemos 

observar na fala de um gestor de escola de menor IDEB: “Provinha Brasil, o ENEN, não sei 

se o SAEPE é outra avaliação ou é a mesma. As utilizadas pela Rede. “[...] O IDEB, o ENEN, 

é Provinha Brasil, Brasil Alfabetizado. Não tem essas provinhas?”. (Gb)  

Os dados ainda mostram que há falta de conhecimento ou pelo menos de citação da 

avaliação da Rede Municipal de Recife – o SMAR, por parte da maioria dos gestores das 

escolas de menor IDEB: “Pode ser até que tenha, mas não me lembro não”. (Ga) 

Portanto, os dados indicam um desconhecimento sobre os sistemas de avaliação de 

um modo geral e principalmente a falta de clareza sobre os que chegam à escola, tanto para 

os gestores das escolas de maior quanto de menor IDEB. Conhecem “as siglas”, mas sem um 

conhecimento sobre avaliação em si, sua aplicação, para quem, quando e como. 

Quando solicitada a opinião dos gestores das escolas de maior IDEB a respeito destes 

sistemas, quatro deles trazem informações afirmativas e, apesar de reconhecerem seus limites, 

os relacionam à possibilidade de auto-avaliação da escola, como no extrato: “Reconheço que 

não deixam de ser indicadores, mas penso que a avaliação como um todo precisa de uma 
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mudança. Tem que ter um investimento na capacidade de autoavaliar.” (GC). Os outros dois 

têm opinião negativa no sentido de que estes sistemas não retratam a realidade de cada 

escola, por serem padronizados: “Essas estatísticas não mostram a realidade da gente, de 

verdade” (GE).     

Chamamos a atenção para a questão da tendência à padronização implícita nos 

sistemas de avaliação e de informação. Como demonstra, com clareza, a fala de um dos 

sujeitos:  

A gente tem a sensação que as pessoas não conhecem aquelas provas que vão ser 
aplicadas para os alunos. [...] E a gente tem a sensação com isso que o aluno, cada vez 
mais, ele vai se prejudicar. É interessante que uma simples prova mostra tanta coisa 
pra gente. E tem a sensação que o professor, ele tá bem alienado do que realmente tá 
sendo cobrado, principalmente nessas provas que vão mostrar estatísticas. (GE) 
 

A ideia de alienação do professor nos permite observar que há uma distância entre o 

instrumento e a realidade da escola. 

Já entre os gestores das escolas de menor IDEB, apenas um entende a perspectiva de 

melhora do ensino a partir desses instrumentos, considerando-os positivos. Os demais, assim 

como os de maior IDEB, tecem críticas e opinam no sentido negativo, afirmando que esses 

sistemas não retratam a realidade da escola, reafirmando a opinião de que servem apenas para 

subsidiar as políticas educacionais. Um destes chega a dizer que o sistema de avaliação, 

recentemente criado pela Rede Municipal de Educação, tem a função de preparar para o 

exame nacional. Eles não articulam a avaliação e a prática desenvolvida no do dia a dia: “[...] 

a gente pode ter até um retorno, mas não tá sabendo que o seu retorno vem através daquela 

avaliação que você fez dentro da escola.” (Gd) 

Os dados apresentados demonstram que a maioria dos gestores das escolas de maior 

IDEB tem uma visão positiva em relação aos sistemas de informação e de avaliação, 

percebendo-os como indicadores e instrumentos para a autoavaliação da escola. No entanto, 
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para a maioria dos gestores de menor IDEB, o sentimento é inverso, pois esses são vistos 

apenas como números que servem de base para encaminhamentos de políticas publicas.  

É interessante destacar que mesmo em proporções diferentes, alguns gestores das 

escolas de menor e maior IDEB também enfatizam que esses instrumentos “padronizados” 

não refletem a realidade das escolas e das regiões. O que para eles é sinônimo de prejuízo 

para os estudantes. 

Percebemos que o pensamento dos gestores vai de encontro ao que defende o MEC, 

em relação ao Censo Escolar e ao SAEB, quando diz que seus resultados servirão de base para 

políticas públicas voltadas para o respeito à diversidade e à valorização de todos, fortalecendo 

assim, uma educação mais democrática, diminuindo as desigualdades, como já vimos no 

primeiro capítulo deste trabalho. Queremos dizer com isso que o argumento do MEC não se 

concretiza na prática, conforme o que dizem os entrevistados. 

 

• O que dizem os gestores a respeito da utilização dos resultados do IDEB e quais os 

fatores determinantes que impulsionaram, em caso positivo, a ação pela escola. 

 

Em relação à utilização dos dados do Censo Escolar e do SAEB, dois gestores das 

escolas de maior IDEB afirmam que utilizam os dados do Censo Escolar como fonte 

estatística no cotidiano da escola (merenda, livros), mas em relação à avaliação, o GA coloca 

que está no começo desse trabalho. 

Nesta fala, observamos a ideia de que “avaliação mesmo” é a da aprendizagem e esta 

ainda não faz parte da rotina escolar, ou seja, os instrumentos disponíveis ainda não 

contribuem para a implementação de ações no processo ensino-aprendizagem. Outro sujeito 

de escola de maior IDEB coloca que o Censo Escolar ainda é visto pelo gestor como algo 

ligado ao lado financeiro da escola e que, quando esses dados são utilizados acontece de 
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maneira mais ampla (superficial): “[...] os dados do Censo, eles não são aproveitados, exceto a 

questão de raça, que a gente aqui na escola já fez esse paralelo de raça, de sexo, essas 

questões assim mais de gênero.” (GE) 

Ainda nas escolas de maior IDEB, conforme os depoimentos de cinco gestores, os 

dados são utilizados no trabalho pedagógico escolar, sendo que dois deles assinalam o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) visando melhorar o trabalho na escola, a exemplo do que diz GB: 

“No Conselho de Ciclo, também, a gente se reúne faz a comparação, pra aumentar o índice de 

aprendizagem do aluno.” O trabalho pedagógico é também destacado da seguinte maneira: 

“Para poder avaliar o desempenho do trabalho pedagógico e fazer as intervenções para 

melhoria dos resultados. Manter o que está bom e melhorar o que está fraco.” (GC). Os 

entrevistados afirmam inclusive que envolvem os professores neste debate.  

Apenas um gestor desse grupo de escolas informa que pouco utiliza esses dados na escola, 

acrescentando que eles não modificam o trabalho da entidade educacional.  

Nas escolas de menor IDEB, também cinco gestores responderam que utilizam os 

dados do Censo e do SAEB no sentido de uma avaliação dos avanços, das metas alcançadas e 

como ponto de reflexão para a melhoria do trabalho pedagógico da escola: 

 
Com certeza, eles são fundamentais pra gente saber até que ponto a escola conseguiu 
avançar de acordo com os investimentos que ela fez, com o plano, com o projeto, 
ações que a gente idealizou se realmente elas se concretizaram. E aí quem aponta pra 
esses índices são esses números. Eles vão determinar na realidade, o que é que tá 
acontecendo. Se realmente funcionou, se não funcionou. (Gc); 

Outro diz: 
Esses dados, eles são refletidos entre os profissionais que trabalham aqui conosco. 
[...] como também é um ponto de a gente encontrar caminhos pra essas 
mudanças, revertendo à própria situação. A nossa escola mesmo ficou com um 
IDEB muito baixo. Isso daí foi motivo, justamente, de juntar e encontrar caminhos, 
independente mesmo da nossa escola ter sido contemplada com o PDE. Mas, antes 
mesmo do PDE nós já tínhamos traçado algumas metas, alguns caminhos, ações pra 
essa mudança. (Ge) 

 
Apenas um sujeito ressalta que trabalha com dados, porém criados pela escola através de um 

material próprio.  
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Com relação ao Censo Escolar, também ficou demonstrado, através das respostas de 

dois gestores, que a questão é a mesma do grupo anterior utilização nas questões estatísticas 

da escola, como coloca o Gb “[...] A escola apenas preenche um dado, informando mais sobre 

as questões mais estruturais [...] E a outra parte mesmo de verificação, no caso da 

aprendizagem, que é pra gente dizer quantos meninos foram promovidos ou retidos, isso fica 

já na GEAP (Gerência de Estatística, Avaliação e Pesquisa).” Outro entrevistado ressalta a 

questão da mecanicidade no processo do Censo Escolar, o que causa certo distanciamento 

do gestor. 

Na leitura dos dados expostos, tanto para os gestores das escolas de maior quanto de 

menor IDEB, fica clara a visão puramente estatística que eles têm do Censo Escolar, 

aumentando a distância desse instrumento com o dia a dia da escola. Os dados também 

mostram que esses mesmos gestores, em sua maioria, utilizam esses dados tanto para repensar 

o Projeto Político Pedagógico como para servir de referência para avaliar o desempenho 

pedagógico da escola, na perspectiva de intervir nas necessidades para reverter situações 

negativas ou na manutenção, em caso de bons resultados.  

Dois pontos colocados por dois gestores de escolas de maior IDEB merecem destaque: 

a questão da criação dos próprios instrumentos de avaliação destacada por um deles, e outro, 

ressaltando que a sua escola pouco utiliza os dados do Censo Escolar e do SAEB e que estes 

não modificam o andamento dela. Observamos que há certa discrepância nas falas, já que, 

enquanto um busca novos caminhos, o outro não aproveita os instrumentos já existentes, o 

que nos leva a questionar de que forma essas ações interferiram ou não nos resultados obtidos. 

Para dois gestores de maior IDEB, o aproveitamento dos dados tem como objetivo a 

necessidade da melhoria da escola pública conforme extrato de uma das falas: “Aproveitamos 

estimulando os pais através de cartazes, reuniões focalizando essas questões, apresentando os 
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índices no sentido de investir na gana das pessoas, na autoestima de todos que estão na 

escola.” (GC).  

A utilização dos dados desses dois sistemas, ajuda no momento de planejar as ações da 

escola, relata um gestor de escola de menor IDEB: “Quando a gente prepara o Plano 

Estratégico da escola e o Plano de Desenvolvimento, a gente precisa desses dados pra 

determinar ações mais efetivas em algumas determinadas áreas, que a gente vai precisar 

atingir e objetivar alcançar.” (Gc)  

Dentre os entrevistados, quatro gestores colocaram que não houve uma forte 

influência da mídia na tomada de decisão para  utilizar os dados e que as escolas já faziam um 

trabalho anteriormente: “Antes a gente já fazia. A gente já fazia desde o ano 2000, que a gente 

trabalha com essas comparações e a gente sempre tem um bom resultado” (GB).  

O processo de utilização das avaliações pela mídia ainda está muito no inicio e precisa de 

tempo para ser absorvido, e que é muito difícil falar dessas avaliações com os pais dos 

estudantes, coloca GD, gestor de escola de maior IDEB. 

Outro coloca que essa questão da mídia nem foi lembrada e que o objetivo maior da 

escola sempre foi um trabalho comprometido com sua comunidade; 

 
[...] A gente veio, realmente, com o sonho pedagógico de transformar, de 
colocar pra o Alto da Bela Vista e pra escola, que as pessoas que moram aqui 
em cima elas podem ser advogados, podem ser doutores. [...] Então é realmente 
um sonho pedagógico, é independente de mídia. [...] Eu sabia que estatísticas do 
IDEB existiam, mas, a gente não trabalhava pra ser primeiro lugar de nada, a gente 
trabalhava pra ser primeiro lugar na vida das pessoas. [...] Muitos professores, 
eles não têm idéia nem do que seja o IDEB. Eles não sabiam o que significava a 
sigla IDEB. [...] Agora eles já sabem, a gente estimula. Já que é mais difícil os 
órgãos grandes incentivarem a gente, a escola, incentiva independente de mídia 
ou não. Quem vem pra cá, vem pra partilhar um sonho pedagógico. (GE) 
 
 

Esta entrevista demonstra o comprometimento com a aprendizagem, com a valorização do 

estudante no sentido de estimulá-lo a ter perspectivas de futuro a partir da escola e do trabalho 

que lá é realizado, apesar de que os professores nem tinham conhecimento anterior do IDEB. 

A tomada de consciência é relacionada a uma potencial melhora. 
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Já nas escolas de menor IDEB, dois gestores colocam o contrário, que a mídia tem 

influência sobre a utilização dos dados. Um fala que a mídia serve como alerta e ponto de 

partida para ir além: “Eu acho que passamos a trabalhar mais depois da grande chamada da 

mídia. Porque aí a gente começa realmente a ver que tem alguma coisa errada e que precisa 

melhorar”. (Ga); outro coloca que quando a escola vai mal nas avaliações, nos índices, todos 

ficam expostos e assim é preciso refletir sobre as causas e repensar as atitudes: “ [...] Porque 

se a gente tá ruim, então a gente não tá pensando o que é que a gente tá fazendo todos os 

dias aqui na escola? Agora, claro que a mídia coloca você contra a parede. Porque, na 

medida que acontece isso, você está na vitrine e os  professores de 1º e 2º ciclo não quiseram 

estar na vitrine”.(Gb).  

Percebemos que, nas escolas de maior IDEB, o trabalho pedagógico já utilizado pela 

escola não sofreu influência da mídia, porém, esta poderá servir de estimulo para os seus 

atores melhorarem o trabalho. Nas escolas de menor IDEB, aconteceu o contrário, a mídia foi 

o que impulsionou a utilização dos dados na busca de um trabalho pedagógico mais eficaz, 

visando a uma melhor colocação no IDEB.  

Quando Perguntamos sobre a influência dos dados dos sistemas de informação e de 

avaliação no planejamento e no PPP da escola, a maioria dos gestores, tanto os das escolas de 

maior IDEB (5) como as de menor IDEB (4), se colocam de forma positiva e ressaltam a 

importância dessa combinação de dados, destacando que eles servem de norte para 

repensar a prática pedagógica, o trabalho dos professores e da escola: “Em todos os sentidos. 

O Projeto Político Pedagógico é o marco onde a gente constrói a ideia com todo mundo. Mas, 

dependendo da avaliação desses indicadores, a gente remexe em tudo.” (GC); “A gente tem o 

resultado da Provinha Brasil, do SAEB. Então, a gente vai ver onde falhou, onde se pode 

melhorar. Isso é feito no planejamento.” (Gf). 
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As explanações nos mostram que muitos gestores buscam, através do que é 

apresentado por esses dados e do planejamento e PPP da escola, caminhos para aprendizagem 

dos seus estudantes, objetivando atender as necessidades que aparecem ao longo do ano 

letivo. Demonstram que eles têm clareza da importância do PPP para o funcionamento da 

escola e que os dados dos sistemas de informação e avaliação servem de base para sua 

construção e reconstrução.  

Alguns desses gestores, também colocam esses dados como fonte de ajuda na 

melhoria da qualidade do trabalho da escola: “A gente não recebe aquele cartaz do IDEB só 

porque é bonitinho, tem aquela escadinha só por uma questão de colocação. A gente vê onde a 

gente tá acertando, onde é que tá errando pra redimensionar o trabalho.” (GE). 

E mais, que eles servem de norte para repensar a prática pedagógica, o trabalho dos 

professores e da escola. Muitos gestores buscam, através do que é apresentado por esses 

dados, caminhos para aprendizagem dos seus estudantes e acompanhamento no 

planejamento da escola, objetivando atender as necessidades que aparecem ao longo do ano 

letivo, destacado por um gestor de escola de menor IDEB: 

 A gente, inclusive, já teve momentos aqui que teve que mudar completamente os 
objetivos que a gente já tinha traçado e depois, quando a gente pega esses resultados, 
que avalia e vê que não é mais por aí. [...] Então, esses dados são fundamentais, 
assim, pra dar um encaminhamento. (Gc) 
 

Um gestor destaca que esses dados são importantes, mas a escola não pode viver só 

em função deles e que o trabalho cotidiano não pode parar: “É tão relativo, porque a fase 

desse teste é muito pequena em relação ao ano todo. O trabalho todo não vai mudar. Se a 

gente for dar atenção só a isso, estamos atolados. Temos que continuar o trabalho.” (GF). A 

fala ressalta a importância de um trabalho constante e processual na escola e não apenas 

valorizando momentos pontuais de avaliação. 

Outro gestor (Gb), de escola com menor IDEB, coloca que, apesar desses dados 

chegarem à escola de forma numérica, eles trazem subsídios para a organização 
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administrativa e pedagógica da escola.  O Censo traz uma visão mais ampla da escola e a 

avaliação um enfoque maior na aprendizagem dos estudantes, uma reflexão na prática dos 

professores e demais componentes da escola, e um repensar no planejamento da escola. 

Também, ressalta a necessidade de um maior conhecimento do Ciclo de Aprendizagem 

utilizado nas escolas da rede municipal de Recife. 

A fala acima menciona alguma diferença não tão clara entre os dados trazidos pelo 

Censo e pela avaliação (SAEB), mas nos permite perceber que a reflexão acontece como 

resultado de ambos. O limite é, no entanto, colocado diante da dinâmica intensa do sistema e 

do cotidiano da escola. Destaca, também, a necessidade de uma maior apropriação do Ciclo 

de Aprendizagem, por parte dos professores, como uma forma de diminuir as dificuldades em 

relação à aprendizagem dos estudantes e o trabalho da escola. E isso pode ou não determinar a 

colocação no IDEB. 

 

• Fatores determinantes nos resultados, positivo ou negativo, do IDEB 

 

Quando questionamos a respeito de qual seria o fator determinante do 

sucesso/insucesso das escolas diante do IDEB, dois gestores das escolas de maior IDEB 

responderam que foi a permanência da equipe de professores: “Há uma manutenção da 

equipe da escola. Os professores que já estão na escola há algum tempo, facilita muito o 

trabalho. [...] nós mantivemos a coordenação. [...] no 1º e 2º ciclos a manutenção da equipe, 

isso foi preponderante para que nós chegássemos a estes níveis.” (GD).  

Destacamos da fala a importância da estabilidade da equipe particularmente na 

primeira etapa do ensino fundamental, o que se diferencia da segunda etapa em que os 

professores se alternam nas escolas com maior freqüência, dificultando a consolidação do 

trabalho em equipe. 
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.Outro fator que ficou evidenciado na fala desses gestores foi o compromisso e o 

envolvimento da gestão com a SEEL (Secretaria de Educação Esporte e Lazer): “Inclusive 

nós temos um projeto que nós fazemos todo ano, [...] é uma questão de prioridade, é a 

elevação do nível de aprendizagem do aluno. [...] temos uma equipe muito boa”. (GB). E com 

a escola:  

 
O fator determinante foi a gestão envolvida pedagogicamente. [...] Talvez, pela 
formação de coordenação pedagógica, talvez por ser professora de magistério, 
trabalhei com prática de ensino. Então, assim, eu vou pra dentro da sala de aula, eu 
chamo o professor, a gente tá sempre planejando. Não deixo de participar de 
Conselho de Ciclo, de reunião pedagógica, de planejamento. [...] Qual a minha meta, 
meu objetivo enquanto gestora? É botar o povo pra ler. [...] Os meninos daqui eles 
têm sede de aprender e os professores daqui têm sede de ensinar. (GE)  
 

  
Ressaltamos na fala acima a dupla abordagem do compromisso, ora do sistema 

educacional, ora da escola propriamente. Outra fala também caracteriza esse envolvimento, 

 
Eu acho que eu tentei passar pra o grupo, da gente trabalhar pensando em dar uma 
escola de qualidade. Tanto é, que o que a gente tem como missão mesmo, a visão, a 
missão da escola é uma escola de qualidade. Que ele possa, o aluno, ele possa ser 
crítico, ele possa realmente tá interagindo com o que tá no mundo. (GA) 
 
 

Vale destacar na fala de um gestor de escola de elevado IDEB, sua percepção em 

relação ao índice, é como se fosse um fato isolado e sem o envolvimento da escola: “Foi 

avaliado só na classe da 4ª série. A professora trabalhou cinco anos com essa turma e ela é 

uma professora que puxa muito pelo tradicional, memorização. Ela não vai muito pelo 

modismo”. (GF) Esta fala denota que o resultado obtido na escola aconteceu sem 

planejamento, ou seja, cada um foi fazendo o seu e apareceu um resultado positivo. Também, 

destaca um acompanhamento da turma que pode ser positivo, por conta de uma maior 

interação entre professor e estudantes, como também negativo, por uma possível dificuldade 

futura de adaptação com outros professores e com outras formas de ensino. 

Um gestor, de escola de maior IDEB, ressalta que a escola trabalhou a inclusão nos 

momentos em que foram avaliados, não abrindo mão desse posicionamento mesmo com a 
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clareza que poderiam elevar ainda mais o índice da escola: “Concordo. A nossa escola teve 

um IDEB alto, mas poderíamos ter uma nota mais alta se não tivéssemos clareza da inclusão. 

Meninos com necessidades especiais que não foram excluídos da avaliação por decisão da 

própria escola” (GC). A colocação do gestor demonstra uma clareza quanto ao papel social da 

escola: incluir, agregar e dar oportunidade aos estudantes para que eles cresçam e busque 

novos e bons caminhos, independente de qualquer limitação ou não.   

Nas escolas de menor IDEB, dois gestores destacam a questão dos professores, como 

um dos pontos que contribuiu para esse índice, porém numa outra perspectiva. A colocação 

aqui não só em relação ao trabalho dos professores, mas principalmente em relação à 

ausência e a rotatividade destes, ocasionando a substituição por estagiários que, muitas 

vezes, não chegavam à escola: “[...] Foi um ano que teve muitos estagiários na escola. Aí não 

é nunca como o professor. [...] tem sala que quem tá ficando sou eu e a secretaria, todos os 

dias. Porque nem estagiário a gente conseguiu, aqui pra escola.” (Gf); “A gente teve, em 

2007, uma grande rotatividade de professores. [...] tinha salas de aula que não durava uma 

semana com um professor, porque como a nossa clientela é muito violenta eles chegavam a 

ameaçar os professores.” (Ga). Percebemos que quando a escola está inserida numa 

comunidade com alto índice de violência, isso também dificulta o andamento dos trabalhos da 

escola. 

Alguns gestores de escolas de menor IDEB destacam o elevado índice de escolaridade 

da maioria de seus professores: Especialização, Pós-graduação, Mestrado. Ainda assim, não 

conseguiram modificar esse panorama, pois existiam outros fatores que dificultavam esse 

trabalho como professores despreparados para alfabetizar. Segundo um gestor, eles têm uma 

boa escolaridade, mas não especificamente nesta área, “[...] no 1º e 2º ciclos eu não tenho 

pessoas preparadas para alfabetizar. [...] De oito, eu tenho duas que sabem alfabetizar. Agora, 

eu acho assim, que o meu grupo é muito comprometido.” (Gd) 
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A relação de afetividade do professor para com o estudante foi outro aspecto que 

contribuiu para um baixo índice. Numa visão Freiriana, o gestor coloca sua angústia em 

relação ao que tem vivido no dia a dia na sua escola: 

[...] Nunca teve, nas séries iniciais, é isso que chocou tanto, um resultado baixo. 
Primeira vez. Eu reporto isso à falta de consideração, a falta de afetividade. Isso tem 
me batido muito, a relação professor aluno. [...] mas, hoje eu acho que é a questão da 
educação pública, além de outros fatores, eu trato isso pela questão da afetividade 
diante daquele ser, diante do outro. [...] É como se cada um tá vivendo tanto na sua 
ilha, que não se toca que o outro é merecedor do belo, do bom. (Gb)   
 

A ausência da família foi outro destaque:  

[...] A escola cria várias ações, várias estratégias, mas a família não contribui em 
quase nada para a melhoria desses resultados. [...] nesse plano de 2010, 2009/2010, a 
gente criou estratégias de trazer essa família pra dentro da escola. E a gente tá até 
conseguindo trazer pais para se alfabetizar, mães que entraram no Projovem da 
escola. [...] a gente percebe quando a comunidade tem uma baixa escolaridade e um 
baixo interesse por educação isso reflete no trabalho que a gente desenvolve.  A 
ação, ela não pode ser uma ação isolada, é uma ação de uma comunidade e se a 
comunidade ela não contribui a escola também não dar um passo à frente. (Gc) 

 
Observamos que os gestores das escolas que apresentam resultado positivo atribuem a 

fatores como o grupo de professores, no que se refere ao comprometimento e permanência da 

equipe na escola, o trabalho da coordenação e o da gestão envolvida com o pedagógico dela. 

Também, foi ressaltado o compromisso e o envolvimento da gestão da escola com a 

Secretaria de Educação.  Já os gestores das escolas com resultados negativos compreendem 

que eles estão relacionados a fatores como alta rotatividade de professores e alto número de 

estagiários; características da comunidade, tais como violência, pouco envolvimento das 

famílias; a falta de preparo dos professores no que se refere à alfabetização e à ausência de 

afetividade para com o estudante.  

A contribuição desses dados para um trabalho de melhor qualidade na escola foi vista 

de forma afirmativa por três gestores de escolas de maior IDEB.  Alguns acreditam num 

trabalho mais direto na sala de aula, “Eu acredito que sim. Das informações dessas 

estatísticas? Porque mostra que você tá com um déficit ou que você melhorou e que você 
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pode melhorar.” (GA); “Ajuda muito. Contribui. Dar uma visão mais ampla, eu acho. É 

muito importante.” (GB)  

Um gestor de escola de menor IDEB coloca que, através desses dados, pode confirmar 

o aumento da aprendizagem na escola, “Porque a aprendizagem, muitas vezes, ela é, vamos 

dizer empírica. A gente não tem como estar provando esse crescimento e, através dos dados, a 

gente consegue que se veja de uma forma concreta esse crescimento.” (Ge) 

Para os gestores de escolas de menor IDEB, os dados norteiam pontos que necessitam 

melhorar, como também reforçar aqueles que foram atingidos para que se possa ter um 

aproveitamento ainda melhor no ano seguinte. “O aproveitamento seria através do 

planejamento que o professor faz [...] Aquela meta que não foi atingida, ser trabalhada com 

mais eficiência dentro da sala de aula”. (Gf); outro coloca a importância de repassar as 

informações na hora do planejamento “Claro, só contribui. Porque quando a gente senta com 

o professor pra fazer os planejamentos, a gente leva pra eles esses dados.” (Gc) 

Essas colocações denotam que a apropriação dos dados do IDEB, por parte dos 

professores, favorece a construção de um planejamento mais direcionado às necessidades 

reais da escola. 

Para um gestor de escola de maior IDEB, o resultado positivo do IDEB fez renascer, 

em seus professores, sentimentos de valorização, pertencimento à escola e fortalecimento de 

um compromisso:  

[...] O resultado do IDEB alto mexeu com a autoestima de nossos professores. 
Tínhamos clareza do que fazíamos, do que queríamos e realizávamos um trabalho 
com todas as dificuldades que a escola trás no seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas, 
quando a gente chegou da Prefeitura com o resultado do IDEB, era como se tivesse 
um reconhecimento desse trabalho. Os professores tomaram fôlego e falaram “que 
valia a pena”. Eles sempre souberam que valia a pena, pois há uma diferença em 
saber e sentir que trabalhar com compromisso e competência “vale à pena”. (GC) 
 

Afirma ainda que a eficácia do trabalho se deu porque foi construído por todos que 

fazem a escola, independente da turma ter sido avaliada ou não. 
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Nas escolas que tiveram como resultado um baixo IDEB, metade dos gestores 

entrevistados, destacam a necessidade de estimular o professor através de capacitações para 

que isso possa elevar sua autoestima, fazendo-o repensar sua prática. Ou seja, o resultado 

negativo deve-se à ausência de envolvimento docente e, dentre os fatores para isso, podemos 

associar a rotatividade. Esta, por sua vez, deve ser considerada como fator determinante, pois 

sem uma manutenção dos professores na escola, eles não se sentirão sujeitos desse processo.  

A necessidade de engajamento por parte do professor é ressaltada por dois gestores de 

escolas com menor IDEB, que colocam ser a importância da participação de cada um nesse 

processo, que fará a diferença: “[...] É um elemento a mais que você vai pensar, vai se 

debruçar e redirecionar tua prática pedagógica. [...] Agora, pra isso o que eu acho interessante, 

é que só é possível, na minha cabeça, a partir do engajamento de cada educador. [...] a 

nota não é do aluno não. Ela é nossa também. Porque a gente tá diretamente envolvido nesse 

trabalho. [...] É como que você se vê enquanto sujeito nesse processo.” (Gb)  

A fala do gestor reforça a importância dos dados, pelos números que fornecem, que 

podem nortear a prática. Porém, essa necessita ser refletida e reavaliada pelas pessoas que 

direcionam esse processo: os professores. Ressalta, ainda que a culpa ou o acerto não tem um 

nome específico, que o comprometimento de cada um é o que fortalecerá o coletivo escola, 

possibilitando melhores condições para reverter situações indesejadas. 

  A desarticulação desses dados com a prática pedagógica foi citada por gestores de 

menor IDEB, “Os dados estão num lugar e a prática tá em outro” (Gd). O que lhe faz ter 

preferência em trabalhar com o PDE, segundo ele, por ter mais objetividade. Este gestor 

entende que o melhor tipo de trabalho pedagógico é revelado a partir do PDE, porque 

encontra informações mais precisas, um retorno objetivo de dados da escola para a escola, o 

que, segundo ele, não acontece com esses sistemas. 
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As afirmações desses gestores nos permitem compreender que há clareza quanto às 

potencialidades de utilização dos dados dos sistemas de avaliação e informação para a 

melhoria da prática pedagógica. No entanto, eles afirmam que há falta de articulação entre o 

saber e o fazer. Mesmo assim, não parecem oferecer elementos que indiquem a sua disposição 

a estimular essa articulação. 

 

• Acesso aos dados X Ações empreendidas pela gestão municipal e escolar a partir dos 

resultados para a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. 

 

Perguntamos sobre o acesso dos professores aos dados fornecidos pelos sistemas de 

informação e de avaliação, a maioria dos gestores das escolas de maior e todos das escolas de 

menor IDEB, afirmam que os dados são repassados para os professores em reuniões de 

planejamento, de Conselho, na sala de aula. Mas, reforçam que o grande entrave para o 

andamento do trabalho da escola é o tempo, mas ainda assim são repassados: “[...] Então, isso 

eu acho que ainda é um furo na escola. A gente sempre mostra nas reuniões, [...] A gente não 

tem como reunir mais, sentar mais, estudar juntos uma estratégia também, porque não tem 

tempo. [...] Tem a vontade, mas o tempo não ajuda.” (GA).  

Ainda em relação ao tempo, um gestor de menor IDEB, coloca que mesmo com pouco tempo 

todos os professores têm acesso de “forma bem genérica”, Porém, ressalta que o professor da 

turma que foi ou será avaliada tem um atendimento mais direcionado: “[...] E a gente dá, 

inclusive, o caderninho da prova e faz toda essa discussão.” (Gb) 

Na colocação do gestor Gb, fica evidenciada uma atenção diferenciada aos professores 

em relação aos dados. Os professores das turmas que serão avaliadas têm mais acesso às 

informações, ou seja, os gestores têm maior preocupação que esses docentes se apropriem 

mais das avaliações para que repassem aos seus estudantes na tentativa de evitar um mal 

resultado  
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A postura do professor diante das informações que chegam à escola, também é objeto 

de atenção por parte dos gestores:  

[...] principalmente na Rede do Recife, a gente vê o investimento em educação, a 
gente vê. Mas, existe uma coisa muito séria chamada currículo oculto. [...] ele só faz 
o que ele quer na sala de aula dele. [...] muitas vezes não tá trabalhando nem com 
a proposta da Rede, que é a alfabetização, letramento. [...] são extremamente 
conteudísticos. [...] Se você não tiver cuidado de manhã trabalha uma coisa e a tarde 
trabalha outra (GE).  
 

O entrevistado, de escola com alto IDEB, ressalta que o professor, apesar de todo o apoio da 

gestão da escola, que se coloca quase totalmente envolvida com a área pedagógica, não está 

preparado para as coisas novas que estão chegando. Também, percebe que os professores não 

se sentem partícipes nesse processo, concluindo-se, então que quem tem de liderar o 

processo é mesmo o gestor. Destaca ele também o cuidado com o trabalho feito na escola e 

com os sistemas de avaliação que lá chegam.  

Em relação às escolas de menor IDEB, todos os gestores colocam que os professores 

têm acesso aos dados, mas ressaltam algumas questões, que são próprias de cada escola, 

variando o processo de utilização desses dados em sala de aula.  Para alguns gestores, há uma 

distância entre o acesso às informações e a utilização destas em sala de aula: “Eles têm 

consciência, o resultado da Prova Brasil, [...] a gente repassou pra eles as dificuldades, quais 

eram os alunos que estavam com dificuldades, então todos eles têm acesso. [...] É meio 

complicado, mas alguns professores não fazem. Eles não se interessam” (Ga).  

Na fala do gestor, percebemos que eles apenas tiveram acesso, porém, não se apropriaram dos 

dados. O que ele reporta a uma acomodação por parte dos professores ou a um descrédito 

nesses sistemas no sentido de um instrumento a mais para a melhoria do trabalho pedagógico. 

Dentre esses gestores que deram respostas afirmativas, em relação ao repasse de 

informações para o professor, a leitura que se faz é que o repasse acontece, mas não a 

discussão, o debate, a releitura dos dados na busca de novos caminhos, por falta de tempo na 

escola e dos professores.  



82 
 

Os gestores das escolas de menor IDEB tentam garantir através de reuniões de 

planejamento, de plantão pedagógico, um momento de repasse e de reflexão a respeito dos 

dados que chegam à escola. Também, faz uso das ferramentas que vêm no próprio material do 

IDEB, que chega à escola, para esclarecer e conversar com seus professores na tentativa de 

ampliar os conhecimentos: 

 
Eu fiz a escala de proficiência, aumentei, eu coloquei todos os resultados, levei , 
discuti com todos os professores do primário, do ginásio, do 3º e 4º ciclo. Inclusive a 
gente mostrou que foi no 3º e 4º ciclo que a gente bateu a meta e questionamos 
porque o 1º e 2º não bateram, quando eu tenho todos os professores com pós-
graduação. E os professores de 3º e 4º ciclo não são pós-graduados. Só tenho três, o 
resto é tudo estagiário. E aí, ficou uma interrogação; porque a gente conseguiu com 
o 3º e 4º ciclo? (Gd).  
 
 

Apesar de o processo ser lento, após o conhecimento desses dados e traçado um novo 

perfil com toda equipe da escola, um gestor coloca que sente uma pequena melhora e até faz 

uma comparação com outras escolas da mesma Rede: “[...] já se percebe do ano passado pra 

cá que houve uma discreta melhora. E até mesmo, assim, o que eu tenho conhecimento diante 

de outras instituições, também da Rede, eu percebo que aqui nós já crescemos, não de forma 

significativa, mas já houve um acréscimo”. (Ge) 

Os dados nos permitem considerar que os resultados fornecidos pelos sistemas de 

avaliação são repassados aos professores. Os gestores afirmam que há falta de tempo para 

refletir sobre esses dados, e especialmente nas escolas que tiveram baixos resultados do 

IDEB, os professores não efetivam mudanças em sua prática pedagógica na sala de aula, 

apesar das informações recebidas. 

Os gestores das escolas de maior e de menor IDEB destacam ações voltadas para 

melhorar esses índices, tanto no nível da secretaria, quanto no nível da escola.  

Quando perguntamos sobre o trabalho que a secretaria vem desenvolvendo, os 

gestores de escolas de maior e de menor IDEB destacam a utilização de programas e projetos 

municipais e/ou federais, no sentido de fortalecer o trabalho pedagógico da escola:   
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Projeto MAIS, Professor Alfabetizador, isso é tudo no nível de secretaria, o 
investimento em biblioteca, [...] Os laboratórios de informática, tudo isso, eu acho 
que a Secretaria tá organizando nas escolas pra dar um suporte maior. Eu acho que 
tudo isso ajuda nesse trabalho para melhorar esses índices. (GA) 

 
[...] o que se faz, a gente percebe que é nada mais, nada menos do que a obrigação. 
Agora, antes, por exemplo, havia um trabalho na escola que eu considero, assim, 
excelente, o trabalho do Professor alfabetizador. Esse trabalho, ele jamais, poderia 
sair de uma escola. E de preferência ele teria ter, exatamente, ser estendido para um, 
pro turno da manhã, pro turno da tarde e durante a semana. [...] Existe o MAIS, é um 
sistema de reforço com estagiário. (Ge) 
 

 

A participação das escolas nesses projetos ou programas não representa uma decisão 

específica da gestão da escola, mas sim uma adesão a ações que fazem parte de uma rede de 

ensino. E essa, por sua vez, também busca parcerias em outras instâncias (estaduais, federais) 

no sentido de ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes e de fortalecer o 

trabalho dos professores.  

A formação continuada de professores, também foi destaque na fala dos gestores das 

escolas de maior e de menor IDEB, como um trabalho mais efetivo da Secretaria, apesar de 

sentirem que ainda não é o suficiente: “Eles dão aquela formação continuada, aquelas 

discussões sobre a prática pedagógica, a preparação também do professor para estar dentro 

daquela sala. Mas, existem muitos entraves, ainda. Porque, um dos maiores entraves é que a 

gente tem muito estagiário que ocupa o lugar do professor, [...] e que não estão preparados. 

Tem que ter professores que trabalhem com alfabetização, pra poder alfabetizar.” (Gd) 

A colocação do gestor demonstra certa indiferença em relação à formação continuada, 

seguindo com a sua preocupação voltada à presença de estagiário na escola, geralmente 

despreparados para atuar em sala de aula. 

Alguns entrevistados se ressentem da ausência de incentivo e de apoio, por parte da 

Prefeitura/SEEL, em relação às questões estruturais, pedagógicas, fatores esses que interferem 

no trabalho pedagógico da escola, conforme os extratos de gestores de escolas que obtiveram 

maior e menor índice no IDEB:  
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[...] A gente é que tá fazendo. A gente é que tá procurando melhorar as atividades 
dos meninos, mas disseram que vinha uma pessoa juntamente pra ver o índice baixo 
dessas provas, [...] focar onde a criança tá precisando de coisa e não chegou 
realmente assim, uma ajuda efetiva da Secretaria junto com a gente não. (Ga) 

 

Não houve incentivo. As escolas que tiveram melhores índices foram excluídas de 
programas federais de recursos, o que não achei legal, pois deveriam continuar 
estimulando o crescimento, o progresso educacional do grupo. Poderia fazer 
melhorias na estrutura da escola. A nossa escola está de mal a pior em termos de 
estrutura física. (GF) 
 

Segundo esses gestores, a falta de incentivo por parte da secretaria de educação, 

independe da colocação das escolas no IDEB. Um deles coloca que a falta de atenção para 

com os estudantes, os professores e a escola, principalmente, quando se destacam em algumas 

avaliações. A necessidade em algumas áreas é constante, apesar de se tornarem mais 

comentadas em períodos de avaliação em larga escala. Muitas vezes, um pequeno conserto, 

uma avaliação estrutural, a agilidade nos encaminhamentos, contribuiria muito para o trabalho 

da escola. Como no caso de uma escola que ganhou dez computadores do governo federal e 

eles não  estão sendo utilizados por falta de uma estrutura elétrica, segundo um gestor de 

escola de menor IDEB. 

Outros pontos foram destacados pelos gestores dos dois grupos, em relação às ações 

da SEEL para a melhoria do trabalho da escola. Um deles ressalta a política de inclusão 

implementada pela secretaria, enfocada pelo gestor como “uma coisa interessante”, apesar de 

achar que a Rede já investiu tanto que talvez não se tenha mais o que fazer. O repasse 

financeiro, por parte da secretaria, também foi ressaltado por um gestor como uma grande 

ajuda para a escola, mesmo sabendo que parte dele vem do MEC. 

Em relação às ações que a gestão da escola vem promovendo para melhorar o trabalho 

pedagógico, os gestores dos dois grupos, destacam questões como articulação entre os 

projetos e a escola para, segundo um gestor, tenha “[...] um retorno para os professores na 

sala.” (GA).  
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Percebemos na fala do gestor, a sua importância como mediador das ações que 

chegam à escola. Sem esse direcionamento, de acordo com as necessidades das turmas e dos 

estudantes, a ação não teria o resultado esperado.  

Os projetos, tanto externos como oriundos da escola, segundo alguns gestores, fazem 

parte dessas ações na tentativa de qualificar o trabalho da escola e melhorar seus resultados, 

mesmo que a falta de espaço seja um entrave, conforme os extratos:  

[...] A gente tem procurado se engajar em alguns projetos pra tentar melhorar, 
embora uma das lutas seja espaço físico que a gente não tem, e muitas coisas a gente 
deixou de fazer por não ter local. (Ga) 
 

[...] a gente tem o Projeto Santana Cantador, que esse ano a gente tá fazendo o 
Projeto Canta Nordeste, que é o projetão grande da escola. [...] e nossa produção 
final é a construção de um livro com a biografia de Santana e a construção de um 
curta metragem que a gente vai colocar no Festival de Cinema de Pernambuco. [...] 
vários parceiros estão nos apoiando pra que a gente levante esse IDEB e consiga 
fazer uma educação mais prazerosa. [...] Estamos esperando colher bons frutos e 
grandes resultados. (Gc)      

 

Colocam também, que incentivam o trabalho dos professores e dão suporte, no que diz 

respeito a material didático, à diminuição do número de alunos por sala, às palestras 

direcionadas à responsabilidade da família em relação à frequência dos estudantes, 

acompanhamento pedagógico, tudo para que o trabalho de sala de aula possa acontecer com 

sucesso: [...] Se eu cheguei até aqui, eu posso muito mais.” (GE) 

Observamos, nas colocações dos gestores de maior e menor IDEB, que suas ações 

estão voltadas para dar melhores condições de trabalho ao professor, como também, criando 

momentos que possam fortalecer a aprendizagem de seus estudantes.  

As falas dos gestores de maior e de menor IDEB mostram ressentimento em relação à 

ausência de estímulos, emocionais e profissionais, por parte da Secretaria de Educação, 

particularmente às escolas que obtiveram resultados positivos no IDEB. Também houve uma 

reformulação na lógica de distribuição de recursos, o que é reconhecido por ambos os grupos, 

mas visto como negativo pelas escolas de alto IDEB, pois acreditam que seria mais um 

investimento, mais um estimulo no sentido de fortalecer o trabalho, o crescimento da escola 
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visando à manutenção e/ou elevação do índice. Porque, apesar de terem atingido os melhores 

IDEBs no Recife, os índices ainda estão aquém da meta nacional e, por isso mesmo, 

mereceriam mais investimento. No caso dos gestores das escolas de baixo IDEB, a visão é 

positiva porque enxergam, nesse recurso, a possibilidade de novos projetosem diversas áreas, 

que estimulem o aprendizado dos estudantes e a prática do professor, objetivando sair da 

situação em que se encontram. 

Já em relação à autocrítica, os gestores afirmam terem investido em projetos 

específicos em trabalho coletivo, e ainda propiciando apoio aos docentes e ainda reconhecem 

que a Secretaria vem promovendo capacitações e destinando recursos humanos de apoio às 

escolas, como também aos professores alfabetizadores e àqueles que trabalham em biblioteca 

com a finalidade de a leitura ser estimulada. Observamos ainda, certa atitude defensiva em 

relação aos limites estruturais que a escola tem, fato causador de dificuldade para o 

desempenho do trabalho, retardando ou diminuindo o atendimento aos estudantes em algumas 

ações ou projetos que ela desenvolve ou possa vir a desenvolver. 

Enfocaremos a seguir, o posicionamento dos professores, de escolas de maior e de 

menor IDEB sobre os sistemas de avaliação e de informação. 

 

5.2 O que dizem os PROFESSORES a respeito dos sistemas de informação e de 

avaliação. 

 

• A concepção docente a respeito dos sistemas de avaliação e de informação     

 

Quando questionados sobre o que entendiam por sistemas de informação e de 

avaliação educacional, observamos que a maioria dos professores das escolas de maior e de 

menor IDEB não tem muita clareza com relação a esses sistemas. Apenas três demonstram 
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um conhecimento mais sistemático sobre o assunto, dois de escolas de maior IDEB; 

“Sistemas de informação são todos os dados referentes à educação e avaliação; é verificar em 

que ponto os objetivos foram ou não alcançados e assim reelaborar a prática pedagógica para 

alcançar esses objetivos.” (PD), e um de escola de menor IDEB, que destaca a importância 

dos dois sistemas caminharem juntos no sentido de direcionar o trabalho da escola.  

Percebendo a pouca clareza em relação ao termo sistema de informação, que foi 

confundido com avaliação, conteúdo, planejamento e métodos, como também com meios de 

comunicação (televisão), perguntamos aos professores das escolas de maior e de menor 

IDEB, qual seu conhecimento em relação ao Censo Escolar. Para alguns professores das 

escolas de maior IDEB, é o retrato da escola; uma base de dados da vida escolar do estudante; 

levantamento de dados, mapeamento e questões numéricas; uma relação direta com o diário 

de classe para verificação do quantitativo de transferidos, desistentes, aprovados. Um coloca a 

ausência de um olhar mais pedagógico: “Só faz mesmo informar aqueles quantitativos, 

aqueles números. Mas, não há uma reflexão pedagógica de como aquilo aconteceu, 

contextualizando com a realidade”. (PA) 

Dentre os professores das escolas de menor IDEB, dois não se posicionaram; um por 

desconhecimento total do assunto e o outro por ter um conhecimento apenas superficial, pois 

fica mais a cargo da direção e da coordenação, e mesmo repassado para o professor, ele 

participa muito pouco. Outro professor, apesar de uma participação mais efetiva, demonstra 

que não houve uma apropriação sobre o assunto, explicitando certa confusão do que 

realmente é feito no Censo Escolar e para que é utilizado . O restante dos professores 

demonstra um conhecimento prévio sobre o Censo Escolar, e o colocam como fonte 

estatística que subsidia programas federais e também traz informações sobre a educação nas 

várias dependências administrativas. Um, inclusive, faz utilização desses dados, com muita 

propriedade, como base para fazer comparações, até com censos anteriores, em relação à 
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idade, ao gênero, “o Censo Escolar pode ser um forte aliado na organização da escola”. (Pd) 

Entendemos que para o professor, o Censo serve de instrumento para avaliar sua turma.           

Fica claro que os professores, de um modo geral, veem o Censo Escolar como 

instrumento puramente estatístico que só retrata a escola no que diz respeito ao quantitativo 

de estudantes, professores, turmas, etc. e sem relacioná-lo com o pedagógico. É como se 

fossem duas atividades bem distantes uma da outra. 

Em relação ao sistema de avaliação, os professores dos dois segmentos, de maior e de 

menor IDEB, demonstram mais familiaridade com o assunto. Os das escolas de maior IDEB 

colocam-no como um instrumento para verificação da aprendizagem e da competência do 

estudante. Um professor destaca a importância da avaliação nacional na verificação do nível 

de aprendizagem dos estudantes, porém questiona a utilização do que foi constatado, e as 

possibilidades de mudança disso para o ensino. O sistema de avaliação foi ressaltado como 

algo que não funciona sozinho e sim como parte de um todo, em que cada seguimento tem sua 

importância.  

Já entre professores das escolas de menor IDEB, as colocações foram bem 

diversificadas; um faz certa confusão entre sistema de avaliação e meios de comunicação, “É 

tudo que o aluno tem acesso, para ele poder entender e compreender o que está acontecendo. 

Aí tudo é sistema de avaliação: televisão, informática, livros”. (Pb). Outros professores, 

quando indagados sobre sistema de avaliação se reportaram à avaliação em sala de aula.  Fato 

destacado pelo professor Pf, quando  fala da responsabilidade que se deve ter no momento de 

avaliar, e diz que é preciso perceber todo o contexto; interno, externo, emocional, que podem 

interferir nesse processo. Até porque, segundo ele, “os diversos instrumentos de avaliação que 

a gente tem hoje, a gente já provou que não é suficiente, até porque, se caminha agora para as 

questões das competências. E, dizer que uma pessoa é competente ou não é competente, para 

determinada coisa, eu acho que é muita responsabilidade.” (Pf) 
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Os dados demonstram que os sistemas de informação e de avaliação não foram bem 

apropriados pelos professores tanto das escolas de maior quanto as de menor IDEB. E estes 

não os relacionam com a sua prática pedagógica. 

 

• Quais os sistemas de informação e de avaliação que os docentes conhecem e o que 

pensam a respeito 

 

Solicitados, aos professores de ambos os grupos de escolas, que citassem os sistemas 

de avaliação e de informação sobre os quais teriam conhecimento, a maioria se deteve em 

citar apenas as siglas cujos significados uma boa parte deles desconhece.  

Apresentamos, abaixo, no Quadro 4, os relatos dos professores a respeito dos sistemas 

de avaliação que eles têm conhecimento: 

 
Quadro 4: Sistemas de avaliação que os professores conhecem 

Sistema de Avaliação 
Professores das 
escolas de  
maior IDEB 

Professores das 
escolas de  
menor IDEB 

SMAR- Sistema Municipal de       
Avaliação em Rede 02 02 

SAEPE- Sistema de Avaliação da  
Educação de Pernambuco 02 01 

Provinha Brasil 04 04 
Prova Brasil 02 01 
SAEB - Sistema de Avaliação da 

 Educação Básica 02 02 

ENEM- Exame Nacional do Ensino  

             Médio 
05 02 

IDEB- Índice de Desenvolvimento        
da Educação Brasileira 

04 03 

ENADE*- Exame Nacional de     
Desempenho de Estudantes 

01 - 

Vestibular 01 - 

                     *Avaliação do Ensino Superior 
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Chamamos a atenção para o fato de que o IDEB foi citado, quando este é, na verdade, 

um índice. Este aspecto nos faz perceber que estão falando de algo muito distante da sua 

prática, com reticências e respostas inconsistentes.   Um entrevistado confunde o lugar onde 

o sistema é aplicado com a instância a que ele pertence: “[...] No nível de município, a gente 

tem a Provinha Brasil, o IDEB, SAEB, o ENEM. Só lembro esses” (Pe).   

Observamos que os professores que já tiveram suas turmas avaliadas por alguns desses 

sistemas têm certa clareza quando falam deles: “Eu conheço a Provinha Brasil. Já tive acesso 

às provas do ENEM, por causa do meu filho. Participei da avaliação municipal do 3º ano do 

1º ciclo, minha turma já participou dois anos seguidos desse sistema de avaliação, e o IDEB” 

(Pd). 

Em relação aos sistemas de avaliação, a opinião dos professores das escolas de maior 

IDEB ficou dividida: três acham importante e necessária este tipo de avaliação, e colocam 

que servem como norteadores para se refletir sobre em que a escola melhorou e em que ela 

ainda tem dificuldades, ressaltando que é preciso trabalhar com os resultados dessas 

avaliações no sentido de melhorar a escola, verificando a aprendizagem:  

 
Eu acho que deveria ter mais questões subjetivas, não só questões de marcar X, de 
escolher. Onde ele aprendesse a pensar, a escrever o que ele acha, as opiniões que 
ele tem, [...] Uma prova dissertativa. (PE)  
 

Os outros professores têm uma visão negativa dessas avaliações. Uma das questões 

que é colocada é que elas não atendem realmente às necessidades das escolas avaliadas, 

destacando que a principal questão é a falta de retorno do que foi avaliado, não apenas para 

saber em que posição a escola se encontra, mas o que vai ser feito em relação ao que é 

detectado nessas avaliações. Também expõem que esses sistemas de avaliação estão em 

desacordo com o dia a dia da escola, com a prática trabalhada e que vão de encontro ao tipo 

de avaliação processual utilizado pela Rede e isso prejudica alguns alunos: “Acho que é uma 

contradição do que é trabalhado e do que é cobrado nas provas. Principalmente aquelas 
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que são de nível nacional. Cobram um nível que os alunos da Rede não alcançam e isso acaba 

prejudicando.” E completa, “Não. Não mostra totalmente a realidade. Uma parte não é 

totalmente fiel do que realmente é a escola.” (PD) 

Em relação aos professores das escolas de menor IDEB, a maioria acha que esses 

sistemas são válidos e apenas um avalia negativamente. Os que avaliam positivamente dizem 

que eles servem como parâmetro para se averiguar a aprendizagem do estudante; como 

estimulo para os professores; também avaliam positivamente no que diz respeito a promover 

uma visão mais ampliada de como anda a educação, mesmo reconhecendo que ainda não é 

um dado fidedigno, como por exemplo; o contexto em que o estudante vive, as condições de 

vida do professor, fatores que interferem na aprendizagem e que não é considerado no 

momento da avaliação, e que, no fim, sempre se busca responsabilizar alguém quando o 

resultado não é bom; 

 
[...] Quem lê esse resultado vai ter que ter essa sabedoria, que nem sempre tem. Aí é 
colocada a realidade nua e crua, [...] E no fim os culpados, por que vai ter que se 
achar o culpado, não é? E geralmente é o professor.” (Pe) 

 

 Para o entrevistado, os resultados negativos sempre serão direcionados apenas para o trabalho 

do professor. 

Destacam a contradição existente entre o Sistema de Ensino da RMER, as avaliações 

nacionais e até a da própria Rede, que trabalha de um jeito e avalia ou é avaliado de outro. 

Ressaltamos a fala de um professor que se coloca a favor dessas avaliações como 

fonte de informação e de dados quantitativos, mas vê dificuldade em utilizar esses dados 

como base para planejar. Sua fala se baseia em dois momentos, um positivo e outro negativo, 

ambos vivenciados com sua turma, quando da participação desta na Provinha Brasil; o 

positivo se deu pela preparação que fez com a turma, o que resultou no retrato fiel dela; e o 

negativo pela interferência de quem aplicava a prova, ajudando os estudantes, [...] eu não 

acredito em avaliação que você precisa, praticamente, dar a resposta ao aluno. Avaliação pra 
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mim é aquela que a gente vai observar o que o aluno sabe e não o que ele poderia saber ou o 

que poderia saber comigo ajudando. (Pd). Por isso, a posição do professor em ser favorável 

que a nota seja das turmas avaliadas e não da escola, acreditando “que seria um dado bom”.  

O olhar negativo em relação a esse sistema de avaliação é que ele não atende às 

peculiaridades das regiões, pois os conteúdos não condizem com os trabalhados pela turma, 

refletindo no momento da avaliação, e acredita que deveria ter uma participação maior do 

professor: “Eu acho que não deveria ser assim, vir pronto. Eu acho que deveria convocar, de 

cada região, seu professor, seu coordenador pra poder a gente fazer e não já vir pronto.” (Pb)   

Percebemos nas falas acima, que os professores de escolas com o IDEB mais baixo 

são mais favoráveis à utilização desses sistemas que os de escola de IDEB elevado. Porém, 

parece que isso não está sendo refletido na prática.  

 

• O que dizem os professores a respeito da utilização dos dados por eles e pela escola. 

 

Dentre os que acenam positivamente, de escolas de maior e de menor IDEB, as 

colocações apontam para questões como instrumento de ajuda na preparação dos estudantes 

para exames de nível nacional e também para replanejar sua prática, utilizando esses dados 

para sanar as dificuldades encontradas, conforme o extrato:  

 
Utilizo, porque eu sei que a minha turma vai passar por essa avaliação mais tarde e 
geralmente eu tento trazer, quando eu tenho acesso às questões dessas provinhas, de 
tudo, eu procuro trabalhar com eles dessa forma pra que não seja surpresa mais 
tarde. (Pf) 

 

Percebemos que a utilização está mais vinculada à questão da preparação dos estudantes para 

outras avaliações, do que como instrumento para fortalecer a prática pedagógica diária. 

Colocam, ainda, que isso não acontece de forma simultânea e integral. Em um caso 

só foram utilizados os dados do Censo no planejamento do PDE e em anos anteriores; em 
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outro, só foram utilizados os dados do SAEPE, para reavaliar o planejamento e pensar 

coletivamente em formas de melhorar o índice. Com relação aos dados do Censo, segundo o 

entrevistado, eles não têm acesso: “geralmente não passam pra gente o retorno quando tem o 

Censo. [...] A informação, quantos alunos tem, não é apresentado à gente esses dados.” (PD).   

Um professor, talvez por falta de entendimento, não respondeu com clareza à questão da 

utilização, informando que a coordenação faz gráficos e mostra aos professores no 

planejamento, porém não afirma se utiliza ou não os dados.  

Os que acenam para a não utilização dos dados do Censo Escolar e dos sistemas de 

avaliação, três professores das escolas de maior IDEB, colocam que esses dados não fazem 

parte da sua prática, também porque eles não interferem muito no seu trabalho, e que 

esses dados são mais burocráticos: “É mais político, para os governantes trabalharem como 

estatística.” (PC); Também colocam que, na Rede, não existe uma discussão em relação a 

isso e na escola não existe muito tempo para tal e que cada um vai fazendo seu trabalho em 

relação à aprendizagem, sem se prender muito no que foi repassado.  

Quando perguntamos sobre os motivos e o momento em que a escola decidiu 

aproveitar os dados, apenas um professor de uma escola de maior IDEB respondeu. Em sua 

fala, percebemos que a questão do aproveitamento dos dados do Censo Escolar e do SAEB, 

ficou mais no âmbito da apresentação do que do aproveitamento, e da utilização destes:  

 

Foi apresentado pelo Conselho Escolar, pelos representantes dos professores e 
direção, comunicando a toda comunidade, e procurando levantar a auto-estima 
dos alunos. Mostrando que esse é um compromisso de todos e não apenas da 
escola. (PC)  

 
Em relação à influência desses dados no planejamento e no Projeto Político 

Pedagógico, segundo três professores de escolas de maior IDEB, eles ajudam a fazer uma 

reflexão em cima do que está dando certo, e o que precisa melhorar, também faz reavaliar o 

papel da escola na comunidade: “[...] a gente percebe que com o provão nossa escola ficou 
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aquém, de muitas escolas [...] que é a mesma clientela, a mesma comunidade. Então, alguma 

coisa tá indo errada. [...] a gente também se autoavalia, avalia qual o problema que tá havendo 

que a escola não tá conseguindo atingir a meta.” (PB)   

Os outros professores explicam que os dados não influenciam no planejamento 

escolar, mas, ao contrário, um Projeto Político Pedagógico estruturado é que ajuda nos 

índices, e ainda que a escola precisa estar centrada para que seu PPP atenda às necessidades 

de toda a comunidade escolar. Também é exposto que esses dados deveriam ter como 

objetivo ajudar no planejamento da escola, mas não acontece, pois eles sempre são 

repassados de maneira mais geral, no sentido de colocação e de pontuação.  

Alguns destaques na fala de dois professores, de escolas de maior IDEB; um que 

acredita que se acontecer futuramente essa melhora da escola, todo mérito é da busca por uma 

educação de qualidade, porém sem ter como base os dados desses sistemas; e o outro, a 

surpresa pela boa colocação no IDEB, não por descrédito em seu trabalho ou no da escola, 

mas pelo reconhecimento de um trabalho exitoso.  

Nas escolas de baixo IDEB, a maioria dos professores reconhece que esses dados 

influenciam o planejamento da escola e o trabalho do professor, “[...] Porque eu acho que 

a gente fica, assim, meio impotente também dependendo desse resultado. Porque você tem 

que o quê? Se empenhar mais, trabalhar mais.” (PC) Além do argumento de que o baixo 

índice faz com que estes reflitam sobre sua prática e suas atitudes para mudar esse quadro 

que atinge a credibilidade da escola perante sua comunidade: “[...] quando o pai coloque o 

aluno na escola, ele diga assim: eu vou colocar nessa escola, porque eu sei que aqui meu filho 

vai aprender, vai desenvolver”. (Pf) E que é a união de todos que fará a escola superar as 

dificuldades para que ela seja referência de qualidade. 

  Observa-se nas falas, dos docentes de escolas de maior e de menor IDEB, que há uma 

conscientização da necessidade de repensar a prática diária, como também um empenho para 
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superar as dificuldades existentes. A escola, segundo os docentes, através do PPP possibilita a 

reflexão do trabalho e a importância de todos nesse processo. 

  Com relação à contribuição desses dados, dentre os professores das escolas de elevado 

IDEB, um concorda que esses dados norteiam o aprendizado dos alunos: “Contribui, com 

certeza. Porque a nossa missão é alfabetização de todos os alunos. Então, se a gente pega o 

resultado da Provinha Brasil, do SMAR, a gente vai tá melhorando o aprendizado dos 

alunos.” (PE).  Porém, para os demais professores esses dados não adiantam se não houver 

um real aproveitamento dos mesmos. E isso pode acontecer através de um trabalho 

comprometido em analisar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, os pontos mais 

críticos e criar estratégias de trabalho para sanar essas questões. O que não estaria sendo 

pensado nem dentro da escola nem fora dela.  

Um professor coloca que só os dados não resolvem os problemas de aprendizagem da 

escola, se não houver um trabalho coletivo, dentro e fora dela, para minimizar ou mesmo para 

sanar necessidades, como também incentivar mais ainda o crescimento do que já está bem 

encaminhado: “Só os números não adianta não, tem que existir estratégias, compromissos, 

parcerias, para permanecer o que está bom e transformar o que ainda não está bom, 

procurando o crescimento cotidiano”. (PC) 

Nas escolas de baixo IDEB, os professores afirmam que esses dados podem contribuir 

para melhorar a qualidade do trabalho da escola e, em alguns casos, o trabalho de sala de aula 

também. Porém, levantam algumas questões sobre a utilização desses dados: um professor 

destaca a importância de a escola ter uma meta para ser alcançada, e que esses dados 

serviriam de parâmetro para avaliar se esta foi alcançada ou não. Também ajudaria a nortear 

as necessidades dos estudantes e da escola:   

Contribui. (...) É interessante ter a meta a ser alcançada porque envolve toda escola. 
Seria interessante que toda Rede tivesse porque levaria os professores, o próprio 
município a ver onde errou, o que falhou, o que é necessário pra melhorar. (PA) 
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Outro coloca que seria uma ajuda para a escola e que os professores não se apegam 

aos números anteriores como fonte de informação sobre seu aluno e esses dados ficam 

“vazios”.           

Oh, eu acho que ajuda mais no trabalho da escola como um todo, da comunidade 
escolar, pra fazer, por exemplo, o Projeto Político Pedagógico, pra definir as metas 
daquele ano na escola, do que especificamente na sala de aula. Porque, só aqueles 
dados numéricos que tem no Censo, tirando a parte de avaliação, de aprovação, 
reprovação daquele ano, desistência, não dá! (Pd) 
 

O mesmo professor ressalta também, que a escola vivenciou uma experiência, em 

relação à evasão, e teve ótimos resultados: 

[...] a gente já chegou a utilizar, por exemplo, a questão da evasão, transferência, 
porque isso é registrado no Censo pra o Projeto Político Pedagógico. Como a gente já 
fazia, além do Censo, gráficos, aí dava pra gente ver a ascensão e decadência de certos 
pontos. Então, aqui a evasão já chegou a zero, já teve anos que a evasão chegou a 
quase 30%. [...] É como se o aluno caísse, de repente, na sala de aula, naquele ano. Ele 
não tem uma vida anterior aquilo, não existe vida antes daquela turma.  
 

Foi evidenciada por dois professores, a relação entre eles e o uso desses dados na 

prática: “Com certeza. Porque aí você vê que você também tem que melhorar. Eu acho que a 

gente também, a gente não pode criticar a Rede, professor, pai, mãe, será que a gente tá 

fazendo a parte da gente? É uma reflexão.” (Pc) Ele destaca a importância da união do grupo, 

como caminho para a melhoria da prática e, consequentemente, a melhoria do índice:  

É um repensar da prática, de tudo. Eu acho que com o número, o resultado a gente 
cai em si e vamos trabalhar arregaçar a manga, vamos realmente investir. É isso que 
a gente quer? É. É o sucesso da escola, o aprendizado da criança? É.  Então, vamos 
todo mundo trabalhar juntos. (PC) 
 

Outro diz: “Claro que pode. Porque aí a gente vai ver o que tá precisando ser 

melhorado e travar em cima daquilo. Que é o que está se fazendo. Eu acho que tem que ser 

assim, todo mundo atrelado ao mesmo objetivo.” (Pb), destacando  que o papel da escola é 

fundamental para que se tenha êxito  

E a gestão da escola se preocupa muito com isso, muito mesmo, a escola é muito 
preocupada nesse sentido aqui. A gente tem o “Projeto Voltei” também, que você 
vai buscar o menino em casa porque ele tá faltando.  E manda chamar e procura 
saber o que é que está acontecendo. Sempre resgatando aqueles meninos que estão lá 
na rua pra botar pra escola e tentar melhorar, de qualquer forma, a situação deles.  
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   Percebemos assim que esses dados, tanto para os professores de escolas de 

maior quanto de menor IDEB, podem contribuir de forma bastante significativa no 

trabalho da escola e no da sala de aula. Porém, para que isso surta o efeito desejado, é 

fundamental que o sentimento de melhoria e de planejamento seja coletivo, pois só 

assim os dados sairão do papel e se materializarão na prática diária da escola. 

 

• Fatores determinantes dos resultados, positivos ou negativos, do IDEB 

 

Quando perguntados sobre os fatores determinantes para a obtenção dos resultados no 

IDEB, a maioria dos professores das escolas de maior IDEB coloca que o comprometimento 

da equipe de professores foi fundamental para o êxito da escola: “A seriedade e a 

responsabilidade dos professores fez a diferença.” (PF).  Para eles, a diferença está mais no 

comprometimento do professor do que na própria prática pedagógica; “[...] A gente tem aqui 

um grupo de professores realmente muito empenhado em fazer acontecer, em melhorar, e isso 

foi determinante.” (PD). 

Percebemos, na fala dos professores das escolas de elevado IDEB, a valorização e a 

confiança no seu trabalho quando se coloca como fator de sucesso o resultado que a escola 

atingiu. 

A atuação da gestão da escola foi destacada pelos professores que citaram o apoio e o 

envolvimento pedagógico, o incentivo e a facilitação para o trabalho dos professores, como 

pontos que fortaleceram o grupo e a pontuação no IDEB. Isso evidencia que uma gestão com 

visão pedagógica, facilita um maior envolvimento do professor para atingir os objetivos da 

escola. 

Já nas escolas de baixo IDEB, alguns professores colocam a escola, sua estrutura e 

suas dificuldades como fatores determinantes para a baixa pontuação no IDEB.  A 
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substituição do professor licenciado e a falta de apoio da Secretaria na agilização nessa 

substituição são também fatores levantados:  

 

 [...] Quando a gente vem conseguir (estagiário), os meninos já se perderam no 
caminho, (Pf) 
 

No ano de 2007 aconteceram vários afastamentos de professores por “n” motivos. 
[...] Então, eu acho que o que mais determina é a questão do estagiário em sala e da 
falta do professor. (Pe) 
 

A ausência da família foi apontada como outro fator que influenciou o baixo índice, 

“[...] Os pais só se preocupam com Bolsa Escola, Bolsa família, essas coisas. Mas, o objetivo 

mesmo que a gente tem, eles não estão dando muita importância.” (Pb). Este ressalta que é 

necessário fazer um trabalho de valorização da educação, junto à família, afirmando ser muito 

difícil saber que tem estudante que prefere a rua à escola e, sobre isso, a família, em alguns 

casos, não divide a responsabilidade das tarefas com a escola e sua ausência contribui para 

que o estudante se torne faltoso.  

No entanto, esse resultado também faz o professor refletir: “Então, é assim, quando a 

gente tá de posse dos resultados, eu acho que a gente desempenha melhor também. ”(PC). 

Este entrevistado diz que as capacitações ajudavam muito o professor, e comenta que antes as 

capacitações eram mais frequentes e havia mais cobrança para o professor, foi destacada 

ainda a assiduidade do professor como fator de importância.  

O Ciclo de Aprendizagem utilizado na RMER foi colocado por dois professores, como 

um fator que determinou o baixo índice e também  a questão do compromisso do professor 

que pode fazer a diferença para mudar esse baixo índice, “você pode dar todas as ferramentas, 

usar a tecnologia, trazer a tecnologia pra escola, mas se esse professor não tiver a sua função 

bem definida, o seu comprometimento com a sua função, com o seu aluno, nada na educação 

acontece”. (Pe)  
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Observamos, a partir das falas, que a justificativa afirmada para o bom desempenho 

por parte dos professores das escolas de maior IDEB incide sobre o compromisso da equipe e 

da gestão, que priorizou os momentos de planejamento, apesar das dificuldades de estrutura 

física, visando ao bem coletivo. 

Já nas respostas dos professores das escolas que tiveram baixo desempenho no IDEB, 

as questões estruturais vêm como ponto importante para o insucesso, bem como a organização 

da Rede no Sistema de Ciclos compreendida, alegando que o aluno pode ser promovido sem a 

devida qualificação. Além disso, a gestão também é responsabilizada por não agilizar a 

substituição dos professores, quando da ausência destes por licença, provocando um 

desequilíbrio no andamento da escola, e quando a substituição acontece, geralmente, é feita 

por estagiários despreparados. A falta de envolvimento da família foi citada como outro fator 

que contribui para o mau desempenho da escola. 

 

• Acesso aos dados X Ações empreendidas pela gestão municipal e escolar a partir dos 

resultados para a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. 

 

Em relação ao trabalho desenvolvido pelas gestões da Secretaria e da escola, um 

professor das escolas de maior IDEB valoriza as formações, destacando a boa escolha das 

temáticas e dos formadores: “Olha, eu considero as capacitações, as formações boas, que eu 

tive. [...] Então eu considero um aspecto positivo da Secretaria. E até, não sei se por questão 

de mudanças de governo, início de governo, deu uma desacelerada nisso”. (PF) 

Porém, este ressalta que a Secretaria ainda tem um trabalho um tanto burocrático, no 

que diz respeito ao atendimento de solicitações das escolas em relação a projetos, eventos, em 

função do dever em relação aos dias letivos, dificultando a questão do planejamento na escola 

e o bom andamento.  
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  Percebemos que os professores trazem mais referências da gestão da escola do que da 

Secretaria de Educação. Este aspecto pode ter se dado devido à visão de uma algo muito 

integrado (escola/Secretaria), causando uma resposta única. A proximidade com a gestão da 

escola lhes dá um embasamento maior para se posicionarem. 

Com os professores das escolas de menor IDEB aconteceu o mesmo enfoque, 

posicionaram-se mais sobre a gestão da escola e menos sobre a gestão da Secretaria. 

Em relação à gestão da escola, a maioria dos professores de escolas de maior IDEB 

coloca que ela vem, dentro do possível, criando situações para favorecer o professor no 

tocante ao seu trabalho diário, a sua prática. Eles destacam o desdobramento da gestão em 

relação ao cumprimento do calendário da Rede, mas também atividades alternativas que 

possibilitem os professores se reunirem, socializarem e buscarem juntos, soluções para os 

problemas de seus alunos como no  exposto ;  

Mas, a direção criou outras alternativas, como assim: estagiários de magistério, 
convênios com escolas do estado. Aí vem o estagiário, ficando determinado o 
momento na sala pra gente poder se reunir. Aí, só esse fato de dar oportunidade do 
grupo de professores poder se reunir e planejar já vem ajudando muito. Acho que a 
principal contribuição deles é nesse sentido. (PD) 

 

Outro coloca que o apoio da gestão na formação dos professores, na divulgação de 

conferências, congressos, sempre incentivando é fundamental com a visão do retorno para a 

escola, destacando o retorno dessa formação como um avanço para ela. 

A questão que dois professores colocam é o apoio dado pela gestão em relação ao 

material utilizado em sala de aula para que o trabalho não pare e também ressaltam a presença 

do Conselho Escolar também: “Tem o Conselho Escolar que dentro do possível tenta 

funcionar.” (PC) 

Em alguns momentos da entrevista, houve indagação sobre a influência da mídia no 

trabalho da escola e dois professores relatam que a escola já tinha essa prática antes mesmo de 

haver uma divulgação da mídia em relação a essas avaliações e/ou índices.  
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A escola já vinha trabalhando antes, até porque nós somos uma escola nova, [...] a 
gente tem 3 anos de escola, então é um processo que desde o inicio, independente de 
mídia, independente do que passou, do índice  é  o  que  a  gente escolheu em missão 
da escola: trabalhar a alfabetização dos alunos.(PE)  

 

O professor PD diz que “A escola já vinha independente dessa divulgação que tá 

agora, a escola já vinha fazendo esse trabalho. E infelizmente, assim, pena que essa 

divulgação não chega tanto às famílias.”. Destaca também, o papel fundamental da família no 

processo de aprendizagem junto à escola, para um trabalho em parceria família/escola: 

  
 [...] A gente achava que como tava muito na mídia de IDEB, ia ter um trabalho 
assim, mais voltado pra família. Porque a gente precisa do apoio da família. Vai ter 
que ter uma parceria entre a escola e a família. [...] a gente discute muito, que a 
família continua vendo a escola como depósito. Joga o filho lá e pronto. E na 
medida em que os pais não se preocupam com a aprendizagem dos filhos, o trabalho 
da gente não avança ainda mais. (PD) 
 

A importância da parceria gestão, coordenador e professor foi ressaltada por dois 

professores, com a abordagem de haver fortalecimento do trabalho diário na escola mediante 

planejamento e elaboração de avaliações internas, independente das outras, a fim de saber as 

dificuldades do aluno. “Pra gente ver as dificuldades, trabalhar essas dificuldades e a gente 

saber em que pé... Onde cada aluno tá... Qual a dificuldade desse aluno.” E completa 

ressaltando o papel da gestão em relação ao trabalho pedagógico “[...] A direção trabalha, a 

gestão da escola incluindo o pedagógico sempre. [...] Até o professor mesmo disse que as 

turmas estão melhorando ao longo dos anos. Então, acho que foi a gente que começou assim, 

independente de mídia, de tudo. Foi a missão que a gente colocou pra escola e a gente tá 

conseguindo alcançar.” (PE) 

Quando indagado sobre o retorno da Secretaria com relação ao IDEB elevado obtido 

pela escola, um professor respondeu que a escola recebeu uma premiação pelo destaque nas 

séries iniciais. Aos estudantes, foi explicado o porquê daquela premiação, o papel e o esforço 

de cada um naquele contexto. A culminância foi um passeio com os estudantes. Em relação a 

um contato mais direto com os professores, ele coloca “Lembro que a coordenadora leu um 
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ofício... Leu um ofício da Secretaria de Educação, na época, parabenizando os professores das 

séries iniciais por ter elevado o índice do... Agora não sei se foi IDEB, não sei..., da avaliação, 

os resultados. O desempenho de a escola ter aumentado, veio um ofício e a coordenadora leu 

para os professores.” (PD) 

Nas escolas de baixo IDEB, em relação à gestão da escola, um professor destaca o 

empenho e o trabalho dela, objetivando a elevação do índice,  

A gestão tá empenhada porque, ela assim, ela tá trabalhando através de projetos 
envolvendo todo o professorado, pais, comunidade, e os recursos que elas tão 
usando é assim, Escola Aberta, através da Escola Aberta, sobre as oficinas que estão 
sendo realizadas. (Pc);  
 

A importância da presença do coordenador na escola, também foi destacada como 

ponto fundamental para que se tenha um bom trabalho na unidade de ensino, visto que este 

deve ser o elo da Rede e da escola com os professores. Para um professor, as mudanças e/ou 

cancelamentos de convênios e parcerias, também interferem no andamento da escola e 

ressalta que, por conta da necessidade de reestruturação, sua gestão não existe um trabalho, 

visando à elevação do IDEB “A gestão da escola ainda não encontrou um rumo pra esse tipo 

trabalho.” E completa: os professores tomaram a iniciativa da organização das turmas,  

A gente organiza as turmas no início do ano, de acordo com a aprovação, com as 
competências construídas. Mas, só organiza a turma depois que a gente vê como é 
que pode ser feito essa turma de readaptação. [...] Foram os próprios professores 
que sentiram necessidade de buscar isso e tiveram o apoio da direção. (Pd) 
 

 

É interessante observar a fala de um professor, ressaltando que, quando informado da 

colocação da sua escola no IDEB, sentiu vergonha. E reconhece a parceria entre gestão e 

professor, como fundamental para tirar a escola dessa situação. “Eu disse as minhas colegas 

numa reunião [...] ‘Eu estou envergonhada’. Foi esse o meu sentimento na hora, como 

profissional fazer parte de um grupo, eu não me senti confortável e eu passei isso pra minhas 

colegas, que a gente tem que fazer alguma coisa. (Pe).  Coloca ainda a necessidade de 

otimizar o tempo do aluno na escola, visto que este não tem apoio em casa para suas 
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atividades. E, apesar do sentimento de vergonha inicialmente, esse resultado negativo 

fortaleceu a escola,  na busca de caminhos para melhorar o IDEB: “[...] Eu acho que o ponto 

positivo foi isso, não foi a derrota, foi o ponto de partida pra gente refletir e melhorar, como a 

gente tem conseguido.” (Pe) 

A colocação desse professor reforça a importância do coletivo da escola, no sentido de 

fortalecimento e reflexão dos problemas, visando reverter situações negativas que interferem 

no trabalho escolar. 

Os dados aqui apresentados nos servem de respaldo para Identificar como as escolas 

se apropriam dos resultados dos Sistemas Nacionais de Informação e de Avaliação da 

Educação, com vistas à melhoria na qualidade do ensino. Em seguida, teceremos algumas 

considerações a fim de, baseados nesses aspectos, reforçarmos nosso argumento teórico de 

que, apesar da democratização das políticas educacionais, bem como de todo o empenho que 

vem sendo feito pelo estado para reverter o quadro sinistro da educação brasileira, a efetiva 

democratização da qualidade do ensino não se efetiva porque os instrumentos utilizados ainda 

não foram totalmente incorporados pelas escolas e professores. Sendo assim, enquanto a 

discussão de políticas voltadas para a melhoria da aprendizagem ficar distante de sua base − a 

escola − continuaremos não alcançando os índices desejados. 
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6  DISCUSSÃO DOS DADOS DA REALIDADE À LUZ DA LITERATURA 

 

As políticas de informação e de avaliação educacional: O envolvimento e continuidade 

da equipe com o pedagógico como instrumentos efetivos para a melhoria da gestão 

pedagógica. 

 

Neste capítulo, teceremos uma análise dos dados coletados junto a gestores e a 

professores de escolas municipais do Recife à luz da literatura que nos respalda neste estudo. 

Faremos também uma análise comparativa dos depoimentos obtidos nas escolas de maior e de 

menor IDEB, bem como especificamente entre os segmentos abordados, quais sejam, os 

gestores e os professores. 

A partir dos dados apresentados no capítulo anterior podemos estabelecer algumas 

relações importantes. Observamos que falta clareza por parte dos gestores dos dois grupos, 

das escolas de maior e de menor IDEB, no que diz respeito aos sistemas de informação e de 

avaliação da educação. E isso se deve, conforme os depoimentos obtidos, à distância desses 

instrumentos do “chão da escola” e de seus atores. As avaliações são vistas de forma 

generalizada, independente da instância administrativa a que pertençam. Portanto, apresentam 

um conhecimento superficial sobre os sistemas de informação e de avaliação, o que faz com 

que sua utilização nas escolas seja mecanizada, sem uma apropriação real desses 

instrumentos, sem o entendimento do que são, qual seu objetivo, sua utilização e, 

principalmente, como poderiam ajudar no trabalho pedagógico, objetivando um ensino mais 

qualificado.  

Essa falta de apropriação dos sistemas de informação e de avaliação, também foi 

demonstrada pelos professores, que não fazem relação desses com o seu trabalho pedagógico. 
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Assim, percebemos que a falta de conhecimento por parte dos gestores e professores 

entrevistados é fruto, primeiro, das estratégias políticas direcionadas à escola sem uma 

participação, um envolvimento prévio dos que nela atuam, tornando-os meros tarefeiros; 

segundo, de uma cultura, de ambos (gestores e professores), no que diz respeito a buscar essas 

informações, esse conhecimento. Há uma grande tendência em apenas criticar o que chega às 

escolas, mas não em tentar mudar essa prática.  

Isso fortalece a ideia de que a escola precisa definir seu rumo, apropriar-se 

efetivamente da autonomia que lhe está sendo outorgada, para que não seja apenas, como nos 

lembra Michels (2006), base para operacionalizar ações pensadas por quem, na maioria das 

vezes, foge a sua realidade e a de seus sujeitos. 

Os sistemas de informação e de avaliação foram analisados por dois enfoques 

diferentes: os gestores das escolas de maior IDEB colocam-nos como forma e/ou momento 

para a autoavaliação da escola, haja vista seus resultados possibilitarem o conhecimento da 

situação escolar, o que significa um direcionamento para o fortalecimento do trabalho 

administrativo e pedagógico da escola; já os gestores das escolas de menor IDEB afirmam 

que sua utilização se restringe ao fornecimento de dados para nortear a implementação de 

políticas públicas e estatísticas educacionais, o que revela a  limitação desses instrumentos 

apenas à oferta de números referentes à escola, na expectativa de soluções (externas) para 

sanar os problemas da educação, através de possíveis políticas educacionais distantes do seu 

cotidiano.  

Os professores apresentam certa homogeneidade nas suas afirmações em relação ao 

Censo Escolar e às avaliações em larga escala. Para eles, o Censo escolar é um instrumento 

estatístico que se restringe somente aos indicadores quantitativos referentes à escola (alunos, 

turmas, etc.), sem fazer ligação desses dados com o aspecto pedagógico. Dizem que é o 

retrato da escola, porém a dividem como se as estatísticas e o pedagógico não fizessem parte 
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de um todo. No que diz respeito às avaliações, os professores afirmam que estas estão mais 

relacionadas à sua prática do que o censo escolar, porque este geralmente fica a cargo da 

direção da escola, corroborando a ideia de que não existe uma reflexão pedagógica sobre ele.  

As avaliações são vistas pelos professores das escolas de maior IDEB, como 

instrumento que possibilita verificar a aprendizagem e a competência do aluno. E como 

compreendem que isso é só uma parte do processo, destacam a importância do retorno desses 

para a escola no sentido de possibilitar mudanças onde se mostrar necessário. Os professores 

das escolas de menor IDEB restringem suas práticas aos processos de ensino e de 

aprendizagem próprios de sala de aula, o que os distancia dos mecanismos mais amplos 

criados pelas políticas para regular e gerir a educação brasileira. Em algumas situações, 

chegaram até a confundi-la com meios de comunicação.  

Estes dados nos fazem lembrar a colocação de Vieira (2007) quando ressalta que a 

escola precisa ter uma compreensão do que os resultados dos sistemas de informação e de 

avaliação querem dizer, e transformar essa fala em informações e conhecimento. Assim, o 

argumento de Vieira nos permite analisar o que acontece nas escolas, onde observamos que os 

gestores e professores interagem ou não com os indicadores educacionais, o que faz com que 

o trabalho lá efetivado traga diferentes resultados, visto que eles passam a pensar em 

estratégias para sanar as dificuldades apresentadas no cotidiano escolar. Ou seja, podemos 

afirmar que os diferentes resultados obtidos pelas escolas têm relação com o modo como 

gestores e professores percebem os sistemas de informação e de avaliação. A experiência 

anteriormente vivenciada por cada um, com um desses sistemas, também interfere nesses 

resultados. 

Em relação à utilização dos dados desses dois sistemas, observamos que estes 

continuam percorrendo caminhos diferentes na escola. Para os gestores de escolas tanto de 

maior como de menor IDEB, um ponto teve unanimidade: os dados dos sistemas de 
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informação/Censo escolar só são utilizados como referências estatísticas para fornecer 

informações necessárias para angariar recursos junto às fontes de financiamento, visando à 

escola (livros, merenda, fardamento,...). Em outras palavras, o Censo Escolar é associado aos 

aspectos financeiros. Um único gestor afirmou que também aproveita os dados relacionados à 

raça e ao gênero para a elaboração de um projeto específico, em relação à aquisição de livros 

para o Cantinho de Leitura da escola. Já os das escolas de menor IDEB, ressaltam que o 

processo mecânico do Censo Escolar os distancia dele.  

Entre os professores das escolas de maior e de menor IDEB, numa visão mais geral, 

houve concordância em algumas questões, como por exemplo; que a utilização dos dados 

desses dois sistemas, não acontece de forma simultânea e integral; que eles contribuem na 

preparação dos estudantes em avaliações internas ou externas a escola; que os dados 

possibilitam um replanejamento da prática; e ainda, que estes servem para sanar as 

dificuldades da escola. Quando se posicionam sobre os dados desses dois sistemas 

separadamente, a maioria dos professores das escolas de maior IDEB se coloca de forma 

negativa, dizem que não têm acesso ao Censo Escolar e que não existe uma discussão sobre o 

assunto. Dizem ainda que são burocráticos, e que isso não faz parte da sua prática e não 

interfere no seu trabalho. Quanto aos que acenam positivamente, sua utilização é direcionada 

ao planejamento do PDE. Em relação aos sistemas de avaliação, eles colocam que utilizaram 

os do SAEPE para reavaliar o planejamento e pensar coletivamente em formas de melhorar o 

índice e como apresentação, procurando levantar a autoestima dos alunos, reforçando que o 

compromisso é de todos.  

Numa colocação mais específica sobre os dois sistemas, os professores das escolas de 

menor IDEB, expõem que utilizam os dados do Censo Escolar para trabalhar a questão da 

evasão e assim trazer o aluno para a escola, como também é utilizado para avaliar a turma, 

relacionando com idade, gênero, possibilitando uma melhor compreensão dela. Já os dados 
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dos sistemas de avaliação, eles são utilizados para averiguar a aprendizagem dos estudantes, 

para se pensar a partir dessas notas, como melhorar a escola. Esses dados também são 

utilizados como base na preparação dos estudantes para as avaliações externas à escola para 

que eles tenham um bom desempenho, não só pela escola, mas por eles mesmos. Porém, 

mesmo sendo utilizado para se trabalhar em cima das dificuldades, levantam questionamentos 

em relação à dimensão da avaliação, chegando a dizer que parece um vestibular. 

Quanto à concepção dos entrevistados em relação aos sistemas, observamos que para 

os gestores e professores, os sistemas de informação e de avaliação são instrumentos 

externos ao trabalho da escola, e ainda, que são ações pontuais que, de um modo geral, não 

interferem na prática pedagógica, fortalecendo a distância existente entre esses e o “chão da 

escola”. Ou seja, os estudantes são trabalhados na escola com foco na busca de melhoria de 

desempenho nesses instrumentos, mas não na melhoria de seu desempenho geral. Isso nos 

remete às colocações de alguns autores, como por exemplo, Sordi e Ludke (2009), quando 

reforçam que, apesar de não serem suficientemente explorados pelos sujeitos da escola, os 

relatórios das avaliações de larga escala irão gerar novas políticas educacionais que 

continuarão o modelo que ora está posto: classificatório e excludente. Portanto, faz-se 

necessário que, além da apropriação dos dados, os sujeitos possam reconhecê-los como parte 

da escola, como foi pontuado por Sordi; Malavasi e Freitas (2009) no segundo capítulo desse 

estudo.  

  Contraditoriamente, os entrevistados, gestores e professores se colocaram ainda 

sobre a utilização dos dados dos sistemas de informação e de avaliação em relação ao 

planejamento e ao Projeto Político Pedagógico da escola. Todos os gestores dizem que 

utilizam os dados porque servem como norte para repensar a prática pedagógica. Os 

gestores em que as escolas obtiveram um elevado IDEB, completam dizendo que eles são 

uma fonte de ajuda na melhoria da qualidade do trabalho da escola. Os gestores de escolas de 
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baixo IDEB reforçam que utilizam para dar um encaminhamento no trabalho da escola, pois 

proporciona uma reflexão na prática dos professores e no planejamento da escola. Eles 

ressaltam que, apesar de chegarem de forma numérica, eles trazem elementos que contribuem 

para a organização administrativa e pedagógica da escola. Ou seja, chamamos a atenção para 

o fato de que os entrevistados conceituam os instrumentos como algo externo à escola, mas 

afirmam incoerentemente, que os utilizam para a melhoria da pratica pedagógica!  

 No caso dos professores de escolas de maior IDEB, alguns veem como positiva a 

utilização dos dados dos dois sistemas, no planejamento e no PPP da escola porque ajudam a 

fazer uma reflexão no que deu certo e no que precisa melhorar, e a reavaliar o papel da escola 

na comunidade. Eles ainda possibilitam, ao professor, uma autoavaliação em relação ao seu 

trabalho. Os demais colocam que os dados deveriam ter como objetivo ajudar no 

planejamento da escola, mas isso não acontece. Também destacam que não utilizam porque 

acreditam que um PPP estruturado é que ajuda nos índices. Para os professores de escolas 

de menor IDEB, eles influenciam o planejamento da escola e o trabalho do professor e ainda 

reforçam que é a união de todos que fará a escola superar as dificuldades. Chamamos a 

atenção para o fato de que, dentre os docentes das escolas que alcançaram elevado IDEB, há 

certa divisão de opiniões quanto ao aproveitamento dos dados. 

É importante refletir sobre a não utilização desses dados por parte das escolas de 

menor IDEB, no que diz respeito à oportunidade de analisar e repensar o caminhar da escola, 

e se repercutiu no seu resultado.  

     Tais fatos nos permitem compreender que o próprio objetivo colocado para o Censo 

desde os anos 1930, de dar apoio à educação no que diz respeito à captação de dados, 

conhecimento e divulgação das condições gerais dos diversos níveis de ensino, na perspectiva 

do aperfeiçoamento da educação brasileira, ora é reconhecido, ora é ignorado. Ou seja, as 

escolas com os melhores índices são exatamente aquelas que tomam como referência o 
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entendimento de que os sistemas de informação e de avaliação servem para oferecer 

subsídios para uma revisão das ações ou do projeto pedagógico. E vice-versa. 

 Reiteramos a expressão de Starr (2001), anotada no capitulo um deste trabalho, que 

esclarece a respeito da produção de estatísticas que são incutidas na sociedade visando 

melhorias em seu funcionamento. Entendemos que isso deva ocorrer de forma processual e 

ainda esteja em curso. 

Outra questão que os gestores das escolas de maior e de menor IDEB colocam, é que 

esses dados trouxeram contribuições para a o trabalho da escola, dentre as quais base para a 

construção e reconstrução do PPP. Os gestores das escolas de maior IDEB colocam também a 

elevação da auto-estima dos docentes, a possibilidade de uma visão mais ampla da escola, no 

que diz respeito a um repensar da prática pedagógica. Para os gestores das escolas em que o 

IDEB foi baixo, a contribuição desses dados foi no sentido da escola perceber a necessidade 

de elevar a autoestima dos seus professores levando-os a repensar sua prática e, através de 

capacitações, estimular o professor. Esses dados também proporcionaram uma visão do 

crescimento de cada escola de forma concreta. 

Alguns professores de escolas de maior IDEB colocam que a contribuição não foi 

pensada nem em relação à escola, nem em nível de Rede e acrescentam que esses dados não 

resolvem os problemas da aprendizagem.  Outros ressaltam que a contribuição se dá quando 

esses dados norteiam o trabalho a ser realizado no sentido do aprendizado dos alunos. Os 

professores de escolas de menor IDEB destacam a busca para um trabalho com mais 

qualidade, tanto na escola quanto na sala de aula. Esses dados serviriam como parâmetro para 

saber o que foi alcançado e ainda focariam as necessidades dos estudantes e da escola.  

  Percebemos, através das falas dos gestores e professores, que a contribuição desses 

dados ainda é muito superficial no âmbito escolar, não possibilitando uma ação mais concreta 

e sistemática. Como destaca Höfling (2001), ao se referir às ações pontuais que chegam à 
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escola na intenção de melhorar o processo de aprendizagem dos estudantes, esquecendo-se de 

oportunizar e de efetivar a participação dos que realmente as colocam em prática e são 

responsáveis pelo seu sucesso, ou não.  

Quanto ao resultado obtido pela escola no IDEB, os gestores colocam várias situações 

que influenciaram essa pontuação. Os gestores das escolas que tiveram um índice elevado 

ressaltam que o fortalecimento do trabalho da escola foi devido à gestão envolvida 

pedagogicamente; à manutenção da equipe (professor, coordenador); ao compromisso com 

a gestão e à prioridade com a elevação do nível de aprendizagem e ao objetivo de 

proporcionar uma escola de qualidade para seus estudantes. Os professores também 

mereceram destaque no processo da escola. 

Nas escolas que o IDEB foi menor, os gestores colocam como determinantes no 

resultado obtido pela escola à questão da rotatividade de professores e muitos estagiários 

em sala de aula. A falta de comprometimento por parte da família, em relação à falta de 

acompanhamento das atividades dos filhos e apoio à escola. A falta de consideração e afeto 

para com o aluno, por parte dos professores (sensibilidade), também foi ressaltada como 

um ponto que influencia no baixo resultado no IDEB. Outra questão levantada pelos gestores 

foi falta de professores qualificados para a alfabetização dos estudantes, mesmo com uma 

equipe comprometida e com nível de estudo elevado. Esta fala diz respeito à crítica de que, 

apesar de professores terem uma boa formação, esta não atende o seu foco específico de 

trabalho. 

Para os professores, das escolas de maior IDEB, dois pontos mereceram destaque e 

eles foram unânimes em eleger os professores e a gestão da escola como os protagonistas da 

conquista de um resultado positivo no IDEB. Os destaques, na fala deles, foi o 

comprometimento, a seriedade e empenho dos professores em parceria com uma gestão 

envolvida com as questões pedagógicas, que apoia e possibilita, aos seus docentes, condições 



112 
 

para um bom trabalho em sala de aula (pessoal comprometido). Na fala dos professores das 

escolas de menor IDEB, observamos que a questão da docência foi um fator muito forte para 

os resultados obtidos pela escola; falta de assiduidade dos professores, afastamento destes 

e substituição por estagiários despreparados. Foram destacados ainda a ausência da 

família, a falta de apoio da secretária e o Ciclo de aprendizagem. A estrutura da escola e a 

ausência de capacitação, como fatores intervenientes também foram citadas. 

 Fica evidenciada, na fala dos gestores e professores das escolas de maior IDEB, a 

importância de um trabalho pedagógico coletivo. Gestão e professores focados em 

desenvolver um bom trabalho na escola ampliam caminhos, fortalecem relações, legitimam 

ações que sinalizam uma gestão democrática. E essa prática coaduna com o pensamento de 

Mafassioli (2010), quando ela coloca a importância das discussões coletivas no momento 

de decidir os caminhos da escola, para que todos se sintam atores do processo 

pedagógico da escola.  Também, destacamos o comprometimento dos gestores e professores, 

das escolas de maior IDEB, em relação ao papel que cada um tem para o bom andamento da 

escola. O que nos remete Gadotti (2008), que afirma que, mesmo conscientes, é dever do 

Estado promover a educação, isso não isenta o dever de toda a sociedade para com ela.   

   Já na colocação dos gestores das escolas de menor IDEB, observamos que 

estes remetem para outros a culpa pela baixa pontuação no IDEB. Algumas questões são 

realmente bem pertinentes como, por exemplo, a rotatividade de professores que impossibilita 

um trabalho pedagógico sistemático e a presença de estagiários sem condições para ministrar 

aulas.  

Essa colocação nos remete ao pensamento de Villoro (2001), referente à utopia ativa 

que desencadeia rupturas que nos levam a ultrapassar a distância entre o real e o que 

consideramos ideal, extrapolando o que socialmente existe.  
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A nossa responsabilidade, enquanto cidadãos, é de independente da situação em que se 

encontra a educação, devemos proporcionar condições para que ela aconteça com qualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS INDICADORES EDUCACIONAIS REFLETEM A 

AUTONOMIA DA ESCOLA? 

 

Este estudo analisou o papel do estado, as políticas públicas e as políticas 

educacionais, buscando verificar como as diretrizes da gestão escolar democrática estimulam 

o desenvolvimento do poder local. Tomamos como objeto específico, a análise da utilização 

dos instrumentos de acompanhamento dos resultados escolares, via estratégias de avaliação da 

aprendizagem, avaliação institucional e avaliação em larga escala. Nestes termos, observamos 

que a Avaliação em larga escala em redes de ensino, mesmo sendo, no momento, um 

instrumento de grande contribuição no sentido de fornecer dados relevantes para o 

redimensionamento das políticas educacionais, reflete os variados graus de autonomia das 

escolas. Questões como a padronização do instrumento sem observar as diferenças regionais, 

o retorno dos resultados alcançados que não chegam à sala de aula, o descrédito por parte dos 

docentes, tudo isso reforça o quanto ela ainda está distante do cotidiano escolar. 

Já no âmbito da Avaliação da Aprendizagem e da Avaliação Institucional percebemos 

que, mesmo interligadas, são utilizadas separadamente não conseguindo unificar a prática da 

sala de aula com o PPP, visto que os sujeitos da escola ainda as veem como momentos 

distintos e sem relação.   

Assim, os dados levantados e analisados, neste trabalho, nos permitem tecer algumas 

considerações a respeito das políticas de informação e de avaliação educacional, no sentido de 

compreendermos se estão servindo como instrumentos efetivos para a melhoria da gestão 

pedagógica. 

Dentre as categorias analisadas, observamos que a política educacional que estabelece 

os sistemas de informação e de avaliação da educação é vista como uma estratégia que parte 

do governo sem uma participação, um envolvimento dos sujeitos que estão nas unidades 
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escolares. Nestes termos, os gestores e professores entrevistados demonstram falta de 

conhecimento destes sistemas, como um todo, o que nos leva a considerar que estes são vistos 

como instrumentos, mas não como políticas, já que efetivamente não parecem direcionar a 

ação, inclusive porque falta de informação implica a ausência de sensibilização para sua 

importância.  

A diferença observada entre as escolas de maior e de menor IDEB diz respeito à 

postura diante dos dados, ora ativa, ora passiva, o que é reforçado pela afirmação de docentes 

das escolas de maior IDEB de que é um PPP estruturado que ajuda nos índices, ou seja, 

um PPP dinâmico pode significar autonomia.  Este aspecto fortalece a ideia de que há 

variados graus de autonomia que as escolas desenvolvem, o que repercute como diferentes 

resultados educacionais. Esta heterogeneidade característica da diversidade de escolas e de 

comunidades, ainda merece, a nosso ver, um olhar mais atento por parte das políticas de 

informação e avaliação. 

A concepção que gestores e professores trazem sobre o Censo Escolar e avaliação, 

revelada nesta pesquisa, demonstra que esses instrumentos caminham separadamente na 

escola. Para os gestores e professores, de um modo geral, o Censo Escolar é um dado 

puramente numérico, ou seja, um mapeamento, um levantamento de dados para subsídio de 

políticas públicas, ficando seu preenchimento a cargo da gestão da escola, como mais um 

atributo burocrático. Isso reforça a ideia da falta de socialização sobre o Censo Escolar, por 

parte do gestor da escola, haja vista que alguns professores o desconhecem.  

Em relação à avaliação, os gestores de escolas de maior e de menor IDEB se colocam 

de forma semelhante: há uma distância entre o instrumento, o trabalho da sala de aula e a 

realidade da escola e um desconhecimento por parte dos professores sobre o instrumento que 

estão utilizando. Para os professores das escolas de maior IDEB, a avaliação é vista como a 

possibilidade de averiguar a competência e a aprendizagem do estudante, apesar de terem a 
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clareza de que este não funciona sozinho. Já os professores das escolas de menor IDEB, 

demonstram certa confusão entre as avaliações em larga escala e a sua prática na sala de aula, 

chegando até a confundir com meios de comunicação. Isso reflete o quanto os sistemas de 

avaliação ainda precisam evoluir, no sentido de uma maior apropriação por parte dos gestores 

e professores, para que isso possa repercutir não só nos resultados do IDEB, mas 

principalmente no cotidiano da sala de aula.  

Os dados revelaram ainda que os sistemas de informação e de avaliação não 

interferem diretamente na prática pedagógica, porque são vistos como instrumentos 

externos ao trabalho da escola, ou seja, o foco é direcionado à busca de melhoria de 

desempenho nesses instrumentos, mas não na melhoria de desempenho pedagógico dos 

alunos, especificamente (cognitivo, formação,...).  Contraditoriamente, todos os gestores 

dizem que utilizam os dados porque servem como norte para repensar a prática 

pedagógica. Na prática, entendemos que os resultados educacionais vêm contribuindo para 

uma tomada de posição das escolas que ora assumem atitude ativa, estimulando a uma 

melhoria no trabalho pedagógico, ora a uma atitude passiva, constatando apenas e criticando o 

sistema. A critica ao outro é ainda marca forte principalmente por parte de professores de 

escolas que tiveram os menores resultados educacionais. 

Para os gestores, de escolas de elevado IDEB, os resultados mexeram com a 

autoestima dos seus professores. No caso das escolas com menor IDEB, os resultados 

fizeram os gestores perceber que precisavam elevar a autoestima de seus docentes para que 

estes pudessem repensar sua prática.  Observamos que, nas escolas de maior IDEB, os 

professores tiveram sua autoestima elevada sem uma interferência direta do gestor, mas sim 

por um trabalho coletivo da escola o que ocasionou uma boa colocação no IDEB. Para os 

professores de baixo IDEB, aconteceu o inverso, o baixo resultado faz com que o gestor 

busque situações para elevar a autoestima de seus docentes.  
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Finalmente, ao retomarmos nosso objetivo inicial de identificar como as escolas se 

apropriam dos resultados dos Sistemas Nacionais de Informação e de Avaliação da Educação, 

com vistas à melhoria na qualidade do ensino, encontramos os seguintes indicadores dos 

resultados educacionais: 

As escolas de elevado IDEB afirmam ter uma gestão envolvida pedagogicamente, 

equipe estável, compromisso com a gestão e a prioridade com a elevação do nível de 

aprendizagem. 

As escolas de menor IDEB nos esclarecem que têm alta rotatividade de professores 

e muitos estagiários em sala de aula, falta de comprometimento por parte da família, e 

descompromisso para com o aluno por parte dos professores, além da falta de 

qualificação docente para alfabetizar.  

Estes diferentes aspectos denotam os diferentes resultados obtidos entre as escolas. No 

entanto, reforçamos a ideia de que os variados graus de autonomia que as escolas 

desenvolvem são, da mesma forma, responsáveis pelos seus efeitos na educação. Quando a 

escola faz um planejamento coerente com suas necessidades, envolve todos os seus sujeitos e 

busca caminhos para que ele aconteça, proporciona resultados positivos para ela e para seus 

estudantes. Também fortalece os laços de pertencimento de seus atores, pois todos se sentirão 

responsáveis pelo seu bom andamento, independente da política educacional. 

Ao contrário das escolas que fazem do seu trabalho um ato mecânico, sem 

envolvimento pedagógico, onde cada um cumpre sua tarefa, na sua hora e vai embora. Onde o 

trabalho não é coletivo, é um trabalho sem a cara da escola e de sua clientela, refletindo no 

descompromisso docente, na baixa aprendizagem de seus estudantes e, tendo como 

consequência, baixos resultados no IDEB. Estas escolas ficam, assim, na dependência de 

políticas externas à escola e à realidade desta, trabalhando burocrática e mecanicamente, para 

sanar suas dificuldades. 
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Portanto, é preciso atentar para uma mudança por parte dos que fazem as políticas 

públicas educacionais, quer sejam de informação ou de avaliação, que continuam a 

desconsiderar questões como a heterogeneidade característica da diversidade de escolas, a 

qual interfere diretamente nos resultados. Avaliar os estudantes é respeitar sua realidade e 

cultura, possibilitando uma avaliação mais justa.  

Esse respeito passa pelo professor que precisa de apoio, de formação continuada e de 

valorização do seu trabalho, para se sentir parte do contexto e não apenas mero executor de 

ações que divergem do seu cotidiano. 

Passa pelas famílias, em relação ao reconhecimento do papel da escola, fortalecendo a 

parceria entre escola e família, possibilitando um processo contínuo de aprendizagem. Enfim, 

passa pela sociedade na responsabilidade de cada um para com o outro e para com o mundo. 

Afinal, segundo Freire (1996), “[...] meu papel no mundo não é só de quem constata o que 

ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências”. Portanto, 

precisamos direcionar nossas ações, nosso compromisso, para a possibilidade de mudar o que 

está posto e tentar buscar novos caminhos, vislumbrando reverter esse quadro.  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS GESTORES E 

PROFESSORES. 

 
• Dados de identificação: idade, formação, tempo de serviço, experiência profissional (rede 

pública, privada, outras), experiência como gestor escolar. 

 
1 - O que você entende por sistemas de informação e avaliação educacional?          

(concepção, conceito) 

 
2- Quais os sistemas de avaliação que você tem conhecimento? E de informação? 

(informação, conhecimento) 

 
3 - Qual a sua opinião sobre estes sistemas? (o que pensa a respeito) 

 
4- Você utiliza os dados do Censo Escolar e SAEB aqui na escola? 

 
5- Por que e quando vocês decidiram aproveitar (ou não) esses dados? 

 
6- Estes resultados influenciam no planejamento da escola/ Projeto Político Pedagógico? De 

que maneira? (onde e exatamente em que?) 

 
7- Considerando que esta escola está entre as que têm o menor/maior IDEB de Recife, como 

você se posiciona em relação a este resultado e o que você acha que foi seu fator 

determinante? 

 
8- Você acha que o aproveitamento dos dados contribui (ou poderia contribuir) para a 

melhoria da qualidade do trabalho da escola? Como? 

 
9- Os professores também têm acesso aos dados fornecidos pelos sistemas de informação e de 

avaliação do MEC? Você acha que eles utilizam? 

  
10- Quais os trabalhos que as gestões (Secretaria e escola) estão desenvolvendo para melhorar 

estes índices?  




