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RESUMO 

 

A presente pesquisa investigou, na perspectiva da análise do discurso, as 
interfaces entre a avaliação externa e as percepções de qualidade da 
educação e do ensino dos sujeitos de uma comunidade escolar. A avaliação 
externa tem sido foco de debates e estudos por diversos pesquisadores e, 
também, tem sido o instrumento a partirdo qual a discussão de qualidade vem 
sendo amplamente disseminada na sociedade. Dessa forma, pareceu-nos 
relevante trazer à tona as percepções, perspectivas e anseios dos sujeitos que 
agem e vivenciam essa política pública educacional. Este trabalho apresenta 
os consensos e os dissensos dos sujeitos dessa comunidade escolar, a partir 
de seus discursos, procurando elucidar a realidade e as possíveis práticas em 
torno desse debate. A metodologia utilizada foi o estudo de caso. O método de 
grupo focalfoi utilizado na realização de entrevistas com gestores, docentes, 
equipe pedagógica, pais e funcionários de uma escola pública do Sul de Minas 
Gerais, cuja nota no IDEB 2013 demonstrou um aumento significativo em 
relação a si própria e às demais escolas da sua rede de ensino, em 
comparação com as medições anteriores.  
 
Palavras-chave: Avaliação Externa; Qualidade da Educação; Qualidade do 
Ensino; Comunidade Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COSTA, Glória Figueiredo. Interfaces entre avaliação externa e percepções 
de qualidade da educação e do ensino: um estudo de caso em uma escola 
pública de Minas Gerais. 2015.98.f. Dissertação de Mestrado – Mestrado em 
Educação, UNIVÁS, Pouso Alegre, 2015. 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

This research investigated from the perspective of discourse analysis, the 
interfaces between the external evaluation and perceptions of quality of 
education and teaching of the subjects of a school community. The external 
evaluation has been the focus of discussions and studies by many researchers 
and also has been the instrument from which the quality of discussion has been 
widely disseminated in society. Thus, it seemed important to bring out the 
perceptions, perspectives and concerns of individuals who act and experience 
that public education policy. This paper presents the consensus and dissent of 
the subjects of this school community, from his speeches, trying to elucidate the 
reality and possible practices around that debate. The methodology used was 
the case study. The focus group method was used in interviews with 
administrators, teachers, teaching staff, parents and staff of a public school in 
southern Minas Gerais, whose note in IDEB 2013 showed a significant increase 
in relation to itself and to other schools its school system, compared to previous 
measurements. 
 
Keywords: External Evaluation; Quality of Education; Quality of Teaching; 
School community. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“É fundamental diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, de tal 
maneira que, num dado momento, a 
tua fala seja a tua prática.” (Paulo 
Freire).  

 

1.1 O tema e as questões de pesquisa 

 

O tema da qualidade em educação vem apresentando, ao longo dos 

últimos anos, várias perspectivas em relação à própria concepção do termo 

"qualidade”. Tal conceito é determinado por fatores dinâmicos, contextualmente 

e historicamente variáveis conforme as demandas e expectativas de uma dada 

sociedade ou grupo de indivíduos. As questões do acesso à educação e da 

permanência na escola, por exemplo, antes assumidas como sinônimos de 

qualidade (ou da falta dela), se não estão totalmente superadas, pelo menos 

não mais sobressaem no contexto educacional brasileiro (OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2005). Há alguns anos não havia vagas para todos,não havia escola em todos 

os lugares e mesmo quando havia vaga, muitas vezes o acesso não era 

garantido no próprio sentido do deslocamento para a escola. O poder público 

não se responsabilizava, por exemplo, pelo transporte escolar dos alunos.Fiz o 

ensino fundamental no interior de Minas, numa localizada com muitas zonas 

rurais eos alunos iam a pé ou a cavalo para a escola, se esta era muito longe 

de onde residiam, não iam, ou seja, o acesso não era para todos. É a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional,(LDB Nº 9394/96) que institui o 

direito ao transporte escolar aos alunos.Dessa forma, à época, o acesso por si 

era um indicativo de qualidade. No entanto, com ampliação das vagas na 

última década, o acesso deixou de ser um indicativo de qualidade porque é um 

ponto já assegurado. 

Diante disso, uma nova questão se apresenta: a qualidade do ponto de 

vista do processo ensino-aprendizagem na perspectiva de apropriação de 

conhecimentos pelos alunos. E, daí, deparamo-nos com a questão da 
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avaliação externa, já que não é possível falar em qualidade sem falar em 

instrumentos de avaliação.  

Desde 1990, a criação de sistemas avaliativos ganhou posição de 

destaque no Brasil e as avaliações vêm sendo usadas como importantes 

instrumentos de planejamento e gestão, passando a fazer parte das políticas 

educacionais do país, ultrapassando tanto os limites das salas de aula quanto 

os da relação específica entre professor e estudante, embora elas tenham foco 

no aluno – embora elas tenham foco nesse último-, em razão da demanda por 

uma gestão educacional cada vez mais democrática e descentralizada, em que 

a autonomia administrativa e pedagógica das instituições precisa ser 

assegurada, ainda que inicialmente por um princípio legal, conforme 

determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB Nº 

9394/96). 

Pressupondo que oprocesso ensino-aprendizagem depende das 

condições de articulação e integraçãodas dimensões político-ideológica e 

técnico-pedagógica (RIOS, 2011),parece-nos pertinente delinear um quadro 

das percepções de qualidade dos profissionais da educação de uma 

determinada comunidade escolar e procurar elucidar se e como essas 

percepções podem orientar as práticas pedagógicas nessa determinada 

situação e realidade social. Isso se justifica porque discutir os sensos e os 

dissensos entre o que propugna o governo federal e o que a sociedade civil 

pensa, quer e faz, é condição primeira para o êxito das políticas visando 

assegurar um padrão mínimo de qualidade (LDB Nº 9394/96). 

A década de 90 marca o início do fortalecimento da associação entre 

iniciativas de avaliação externa e diagnóstica sobre a qualidade da educação e 

do ensino nas políticas educacionais brasileiras (COELHO, 1998). No entanto, 

assumimos nesse trabalho que os resultados das avaliações externas, ou seja, 

as proficiências em leitura e resolução de problemas, não dizem tudo sobre a 

qualidade da escola, embora sejam constituintes dela.Se hoje a qualidade é 

uma questão amplamente e socialmente debatida é porque as iniciativas de 

avaliação externa têm focado nessa perspectiva. Isso data da instituição da 

Prova Brasil, de caráter censitário em 2005 e a consequente criação, em 2007, 

do IDEB – que sintetiza em um só indicador, dados de fluxo escolar 

(aprovação, reprovação e evasão) e o desempenho dos alunos em avaliações 
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padronizadas. O IDEB é preconizado pelo governo federal como indicador de 

qualidade da educação nacional, segundo nota técnica do Ministério da 

Educação (MEC), disponível na internet (MEC, 2007, p.6). Segundo publicação 

do presidente do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), à época da criação do IDEB, o objetivo desse indicador era o 

de possibilitar“um monitoramento permanente e medição do progresso dos 

programas em relação às metas e resultados fixados na educação brasileira” 

(FERNANDES, 2007, p.6). 

Nessecontexto, elaboramos, como hipótese, alguns cenários que 

poderíamos encontrar na escola: 

1. Cenário 1: adesão à noção de qualidade governamental e 

direcionamento das práticas educativas e pedagógicas na perspectiva 

de compreensão da qualidade como sendo somente do ensino, 

enfatizando a adoção de procedimentos como ‘treino para provas 

padronizadas’ e ‘aprovação automática’; 

2. Cenário 2: adesão à noção de qualidade governamental e 

direcionamento contrário das práticas educativas e pedagógicas nessa 

perspectiva de qualidade, que privilegia a qualidade do ensino, às vezes, 

em detrimento da qualidade da educação; 

3. Cenário 3: adesão à noção de qualidade diferente da 

governamental, garantindo uma perspectiva mais ampla, voltada para a 

qualidade da educaçãoe direcionamento das práticas educativas e 

pedagógicas contrário a essa noção, por exemplo, voltada para uma 

perspectiva da qualidade em um sentido mais amplo, da educação; 

4. Cenário 4: adesão à noção de qualidade diferente da 

governamentale direcionamento das práticaseducativas e pedagógicas 

na perspectiva desta noção. 

 

Para tanto, nossa investigação acerca desses possíveis cenários 

procurará elucidar algumas questões, tais como: Como a Escola tem lidado 

com a avaliação externa? Como os profissionais da escola têm recebido os 

resultados das avaliações e atuado em relação à concepção de qualidade 

subjacente a elas? Qual a percepção da comunidade escolar em relação à 

qualidade? Há indícios de que os discursos dessa comunidade escolar 
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orientam as suas práticas educativas e pedagógicas? Como a comunidade 

escolar diz queatua em prol da qualidade para a escola? Existe um discurso 

coletivo da comunidade escolarem prol da qualidade? 

É, pois, sobre essas problemáticasque essa pesquisa se debruçou, com 

o objetivo de investigar as interfaces entre a avaliação externa e as percepções 

de qualidade do ensino e da educação dos sujeitos de uma comunidade 

escolarprocurandoampliar a discussão sobre qualidade e verificar se ela vai 

além da perspectiva dos resultados. 

 

 

1.2 Metodologia  
 

Como metodologia, foi escolhido o estudo de caso devido à 

possibilidade de, através dele, obtermos uma visão ampliada e aprofundada 

das questões de pesquisa apresentadas, já que estas são compostas de 

variáveis diversas e, sobretudo, por esse método permitir a revelação de pistas 

para futuros estudos dada a natureza social do objeto de pesquisa (ANDRÉ, 

2005). 

Sendo as interfaces entre avaliação externa e percepções de qualidade 

da educação e do ensino o nosso objeto de estudo, o método utilizado foi o 

grupo focal escolhido devido à possibilidade de captar, a partir das 

interaçõesproduzidas no relato dessas percepções dos grupos,as atitudes, 

crenças, valores, sentimentos, conceitos, experiências, reações, dados que 

outros métodos como questionários, observação, dentre outros, não 

permitiriam (GATTI, 2012).  

Foi realizadauma entrevista individual com a diretora da escola cinco 

entrevistas coletivas, cujos grupos foram constituídos por pessoas que 

desempenham papéis afins na comunidade escolar, a saber: pais; equipe de 

apoio à infraestrutura; inspetoras de alunos; equipe pedagógica; docentes dos 

anos iniciais; docentes dos anos finais, totalizando 22 pessoas entrevistas. As 

entrevistas tiveram uma duração de cerca de 60 minutos, com algumas 

variações para mais e menos, foram gravadas e transcritas integralmente para 

o levantamento e análise dos dados. Durante as entrevistas, a questões foram 



16 
 

apresentadas e discutidas por blocos temáticos tendo como referência os 

roteiros de entrevistas que constam nos anexos. 

A análise dos dados foirealizada à luz da teoria social do discurso de 

Norman Fairclough que propõe, em “Discourse and social change”, uma 

síntese teórica que ele chama de Análise Crítica do Discurso, cujo ponto de 

partida é a concepção do uso da linguagem como prática social: “o discurso 

contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, 

direta ou indiretamente, o moldam e restringem: suas próprias normas e 

convenções e também as relações, as identidades e as instituições que lhe são 

subjacentes” (FAIRCLOGH, 2001, p.91).A escolha pela olhar analítica à luz da 

teoria social do discurso diz respeito à própria natureza do objeto, ou seja, se 

os dados dessa pesquisa são compostos dos discursos da comunidade 

escolar, é sobre o que eles dizem que pensam e sobre o que dizem que fazem 

que lançamos nosso olhar, já que, conforme temos em Fairclough, a relação 

entre o discurso e as estruturas sociais é dialógica, o que quer dizer que a 

estrutura social molda e restringe o discurso, ao mesmo tempo em que ele a 

revela. 
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2. CAPÍTULO 1 – AVALIAÇÃO EXTERNA  

 

 Este capítulo apresenta o contexto histórico mundial em que surgiu a 

avaliação externa e sua trajetória no Brasil. 

 

2.1. Contexto 
 

Embora a avaliação enquanto objeto e/ou campo de pesquisa tenha se 

desenvolvido mais notadamente no final do século XX, sua prática é inerente à 

natureza humana. Desde sempre, para sobreviver, o homem precisou 

observar, julgar e, portanto, avaliar os fenômenos ao redor de si. 

No que diz respeito à avaliação na educação, outrossim, ela se 

consolida como um mecanismo escolar utilizado pelos professores em relação 

aos alunos no movimento de constituição da escola pública, notadamente após 

o século XVIII. Mais recentemente, a avaliação é alçada ao posto de 

instrumento privilegiado de diagnósticos e proposições das políticas 

governamentais em todos os níveis, neste sentido ela é organizada e aplicada 

por outros profissionais que, em geral, estão fora do âmbito escolar, recebendo 

o nome de avaliação externa. É, pois, sobre essa perspectiva da avaliação da 

educação que o presente trabalho desdobrar-se-á. 

No período pós-guerra, segunda guerra mundial,compreendido entre os 

anos 30 e 60, o Estado propiciou à humanidade um período de intensa 

prosperidade econômica sem precedentes na sua história (PEREIRA, 1997). 

Todavia, em razão de um crescimento distorcido e do processo de 

globalização, a partir dos anos 70, o Estado entra em crise e, diferentemente 

do período anterior, passa a ser o principal responsável por uma crise 

econômica marcada por redução das taxas de crescimento, aumento da 

inflação e das taxas de desemprego. A partir de então, pelo ideal de um Estado 

mínimo1, ou seja, um Estado enxuto, com gastos reduzidos,foi que os 

                                                        
1  “Os direitos historicamente conquistados, como saúde e educação, passam a ser tratados 
como mercadorias, que devem ser adquiridas no mercado, como qualquer outra, e não devem 
ter regulação alguma, além do mercado, que é considerado a matriz de toda riqueza. A 
intervenção da autoridade pública nas relações econômicas é considerada como intrusão 
indevida e cerceadora. A proposta neoliberal para o Estado é marcada por uma ideia 
reguladora: a da privatização; baseada na defesa da competência, na eficiência da iniciativa 
privada e na sua superioridade em relação às ações públicas, coletivas.” (SOUZA, 2009, p.19). 
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neoconservadores se pautaram ao realizar reformas econômicas orientadas 

para o mercado, como resposta à crise. No entanto: 

 
(...) quando, nos anos 90, se verificou a inviabilidade da proposta 
conservadora de Estado mínimo, estas reformas revelaram sua 
verdadeira natureza: uma condição necessária da reconstrução do 
Estado – para que este pudesse realizar não apenas suas tarefas 
clássicas de garantia da propriedade e dos contratos, mas também 
seu papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor da 
competitividade do seu respectivo país. (PEREIRA, 1997, p.7) 

 

Diante disso, a Reforma do Estado, na década de 90, envolve quatro 

problemas: dois de ordem econômico-política (a delimitação do tamanho do 

Estado e a redefinição do papel regulador do Estado); um de ordem 

econômico-administrativa (a recuperação da governança) e um de ordem 

política (o aumento da governabilidade).  

É no bojo dessas questões e concepções que o Estado passa a se 

apropriar da avaliação para fazer a gestão da educação. O aumento da 

governabilidade, ou seja, da capacidade de governar, pressupõe e objetiva um 

reconhecimento de legitimidade por parte da sociedade e a adequação dos 

órgãos e instituições para a intermediação dos interesses: 

 

Esta reforma em curso, da forma que a vejo, não parte da premissa 
burocrática de um Estado isolado da sociedade, agindo somente de 
acordo com a técnica de seus quadros burocráticos, nem da premissa 
neoliberal de um Estado também sem sociedade, em que indivíduos 
isolados tomam decisões no mercado econômico e no mercado 
político. Por isso ela exige a participação ativa dos cidadãos; por isso 
o novo Estado que está surgindo não será indiferente ou superior à 
sociedade, pelo contrário, estará institucionalizando mecanismos que 
permitam uma participação cada vez maior dos cidadãos, uma 
democracia cada vez mais direta; por isso as reformulações em curso 
são também uma expressão de redefinições no campo da própria 
cidadania, que vem alargando o seu escopo, constituindo sujeitos 
sociais mais cientes de seus direitos e deveres em uma sociedade 
democrática em que competição e solidariedade continuarão a se 
complementar e se contradizer. (PEREIRA, 1997, p.53). 

 

É, pois, nesse contexto que (in) surge a avaliação externa no Brasil, no 

contexto educacional, durante um movimento de Reforma que pressupõe a 

constituição dos sujeitos como cidadãos e numa perspectiva social da 

regulação, ou seja, de que o funcionamento das sociedades se estabelece a 
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partir de uma regulação social constituída por equilíbrios mantidos e 

renovação, mas também de tensões, de rupturas e contradições provocadas 

pela multiplicidade de instâncias e de atores sociais implicados e pela 

pluralidade de estratégias sociais na execução (OLIVEIRA, 2009, p.28). 

 

2.2. Os 25 anos de avaliação externa no Brasil 
 

No contexto contemporâneo, a avaliação passou a fazer parte das 

políticas educacionais no Brasil, ultrapassando tanto os limites das salas de 

aula quanto da relação específica entre professor e estudante, em razão da 

demanda por uma gestão educacional cada vez mais democrática e 

descentralizada, em que a autonomia administrativa e pedagógica das 

instituições precisa ser assegurada, ainda que, inicialmente, por um princípio 

legal, conforme prevê o art. 9º da LDB Nº 9394/96: 

 
A União incumbir-se-á de: 
V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 
no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os 
sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 
melhoria da qualidade do ensino; 
§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá 
acesso a todos os dados e informações necessários de todos os 
estabelecimentos e órgãos educacionais.  

 

 

É evidente a preocupação do governo federal em obter dados da 

realidade sobre a educação nacional, principalmente no que diz respeito à 

aprendizagem dos alunos. A criação de sistemas avaliativos, na década de 90, 

ganhou posição de destaque no Brasil, quando foi instituído o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), formalizado pela Portaria nº 1.795, de 

27.12.1994 e alterado em 2005, o qual é composto por um conjunto de 

avaliações externas em larga escala, a saber: 

 

1) Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB): abrange, de 

maneira amostral, alunos das redes públicas e privadas do país, em 
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áreas urbanas e rurais, matriculados na 4ª série/5ºano e 

8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, 

tendo como principal objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a 

eficiência da educação brasileira. Apresenta os resultados do país 

como um todo, das regiões geográficas e das unidades da 

federação.  

 

2) Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), também 

denominada "Prova Brasil": trata-se de uma avaliação censitária 

envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e 

federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado 

nas escolas públicas. Participam desta avaliação as escolas que 

possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos 

avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente 

federativo.  

 

3) A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA): avaliação censitária 

envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das 

escolas públicas, com o objetivo principal de avaliar os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização 

Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das 

redes públicas. A ANA foi incorporada ao Saeb pela Portaria nº 

482, de 7 de junho de 2013. 

 

AANEB e a ANRESC/Prova Brasil são realizadas bianualmente, 

enquanto a ANA é de realização anual. O objetivo do SAEB é realizar um 

diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que possam 

interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a 

qualidade do ensino que é ofertado. As informações produzidas visam subsidiar 

a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas na área 

educacional nas esferas municipal, estadual e federal, contribuindo para a 

melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino.  
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A primeira aplicação do SAEB aconteceu em 1990 com a participação de 

uma amostra de escolas que ofertavam as 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino 

Fundamental das escolas públicas da rede urbana. Os estudantes foram 

avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. As 5ª e 7ª séries 

também foram avaliadas em redação. Este formato se manteve na edição de 

1993. A partir de 1995 adotou-se uma nova metodologia de construção do teste 

e análise de resultados, a Teoria de Resposta ao Item (TRI), abrindo a 

possibilidade de comparabilidade entre os resultados das avaliações ao longo 

do tempo. Neste ano, foi decidido que o público avaliado seria as etapas finais 

dos ciclos de escolarização: 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (que 

correspondem ao 5º e 9º ano atualmente) e 3º ano do Ensino Médio. Além da 

amostra da rede pública, em 1995, foi acrescentada uma amostra da rede 

privada. Neste ano, não foram aplicados testes de Ciências. 

Nas edições de 1997 e 1999, os estudantes matriculados nas 4ª e 8ª 

séries foram avaliados em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, e os 

estudantes de 3º ano do Ensino Médio, em Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História e Geografia. Nas edições de 1990 e 2003, as provas foram 

aplicadas a um grupo de escolas sorteadas em caráter amostral, o que 

possibilitou a geração de resultados para unidades da federação, região e 

Brasil. É importante ressaltar que a partir da edição de 2001, o SAEB passou a 

avaliar apenas as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Tal formato se 

manteve nas edições de 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011. 

Em 2005, o SAEB foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 

21 de março de 2005, passando a ser composto por duas avaliações: 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil. 

A ANEB manteve os procedimentos da avaliação amostral (atendendo 

aos critérios estatísticos de no mínimo 10 estudantes por turma), das redes 

públicas e privadas, com foco na gestão da educação básica que até então 

vinha sendo realizada no SAEB. A ANRESC/Prova Brasil, por sua vez, passou 

a avaliar de forma censitária as escolas que atendessem a critérios de 

quantidade mínima de estudantes na série avaliada, permitindo gerar 

resultados por escola. 

A ANRESC/Prova Brasil foi idealizada para atender a demanda dos 
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gestores públicos, educadores, pesquisadores e da sociedade em geral por 

informações sobre o ensino oferecido em cada município e escola. O objetivo 

da avaliação é auxiliar os governantes nas decisões e no direcionamento de 

recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar, no 

estabelecimento de metas e na implantação de ações pedagógicas e 

administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. 

Na edição de 2005, o público alvo da ANRESC/Prova Brasil foram as 

escolas públicas com no mínimo 30 estudantes matriculados na última etapa 

dos anos iniciais (4ªsérie/5º ano) ou dos anos finais (8ªsérie/9º ano) do Ensino 

Fundamental. A metodologia utilizada nessa avaliação foi similar à utilizada na 

avaliação amostral, com testes de Língua Portuguesa e Matemática, com foco, 

respectivamente, em leitura e resolução de problemas. 

Em 2007, passaram a participar da ANRESC/Prova Brasil, as escolas 

públicas rurais que ofertavam os anos iniciais (4ª série/5º ano) e que tinham o 

mínimo de 20 estudantes matriculados nesta série. A partir dessa edição, a 

ANRESC/Prova Brasil passou a ser realizada em conjunto com a aplicação da 

ANEB, a aplicação amostral do SAEB, com a utilização dos mesmos 

instrumentos. 

Na edição de 2009, os anos finais (8ª série/9º ano) do Ensino 

Fundamental de escolas públicas rurais que atendiam ao mínimo de alunos 

matriculados também passaram a ser avaliados. 

Em 2011, 55.924 escolas públicas participaram da parte censitária e 

3.392 escolas públicas e particulares participaram da parte amostral. Os 

resultados estão disponíveis em "SAEB/Prova Brasil 2011: primeiros 

resultados", disponíveis no site do INEP. 

Na edição de 2013, a partir da divulgação da portaria nº 482, de 7 de 

junho de 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), prevista no Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), passou a compor o 

SAEB. Outra inovação desta edição foi a inclusão, em caráter experimental, da 

avaliação de Ciências, que será realizada com os estudantes da 8ª série/9º ano 

do Ensino Fundamental e da 3º série do Ensino Médio. (INEP, HISTÓRICO, 

2014).  

 Além desse histórico técnico, temos um histórico sociocultural e, 

também, econômico, a partir de três momentos da avaliação da educação 
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básica no Brasil, os quais, Bonamino e Sousa (2012), chamam de Três 

gerações de avaliação da educação básica no Brasil: 

 

1) Geração 1: sem atribuição de consequências diretas para as escolas 

e currículo cuja finalidade é acompanhar a evolução da qualidade da 

educação. Os resultados são divulgados na internet ou outras formas 

de mídias, sem devolutiva para as escolas. 

 

2) Geração 2: Além da divulgação, fazem da devolutiva para as escolas, 

mas não estabelecem consequências materiais. As consequências 

são simbólicas e, nesse caso, a responsabilização se dá a partir do 

momento em que pais e sociedade em geral se mobilizam e cobram 

uma melhoria na qualidade. 

 

3) Geração 3: Contemplam ônus e bônus em razão do dos resultados 

de desempenho de alunos e escolas. Há responsabilização 

explicitada normativamente, estabelecimento de metas e fixação de 

remuneração como, por exemplo, no caso do governo de São Paulo, 

que criou o “bônus por resultado” para os professores, vinculando o 

recebimento da gratificação à nota do SARESP (Sistema de 

Avaliação de Rendimento). 

No contexto atual, essas gerações se sobrepõem no contexto 

educacional brasileiro. São fases que vão se articulando, ou seja, os resultados 

têm como objetivos o diagnóstico e a responsabilização, que pode ser branda 

ou forte. 

 

2.3. Instrumento para qualidade 

 

Para o governo,o indicador de qualidade da educação básica no Brasil é 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB foi criado 
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pelo INEP em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só 

indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega 

ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do 

INEP a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que 

permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador 

é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar e médias de desempenho nas avaliações do INEP, o SAEB, para as 

unidades da federação, e para o país, e a Prova Brasil, para os municípios. 

 É, oficialmente, um indutor de políticas e/ou ações educacionais, pois 

passou a ser um indicador da educação brasileira. É a ferramenta para 

acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) para a educação básica. O PDE estabelece, como meta, que 

em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema 

educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos. 

 Segundo Machado (2013, p.52): 

  
A avaliação externa vem sendo adotada pelos governos, em todos os 
níveis da federação, como um instrumento privilegiado de 
planejamento e acompanhamento da gestão, tanto dos órgãos 
centrais como das escolas. Por essas razões, não acreditamos que e 
estamos vivendo um ‘modismo’, que a ‘moda da avaliação’ vai passar, 
mas sim que estamos assistindo a estruturação, cada vez mais forte 
e profunda, de uma política pública de educação.  

 

Como se pode perceber, há um fortalecimento cada vez maior da prática 

e do movimento das avaliações externas no Brasil e trata-se, pela própria 

natureza, de um caminho a ser ampliado, sem possibilidade de um retrocesso, 

motivo pelo qual, reitero, faz-se mister debruçarmo-nos sobre pesquisas nesse 

campo. 
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3. CAPÍTULO 2 – QUALIDADE: CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL 

 

 O conceito de qualidade nos remete, automaticamente, à questão de 

valores. E quando pensamos em valores, pensamos em escala, o que nos leva 

a sugerir que seja algo fácil e claro de se determinar. Em tese, basta elencar 

uma lista de elementos que podem ser checados conforme determinados 

parâmetros a fim de se avaliar e, portanto, aprovar ou reprovar, aceitar ou 

recusar. Mas não é tão simples assim quando o âmbito é o da educação. 

A qualidade da educação é aspiração dos sistemas educacionais de 

todos os países e essa questão incide, pois, nas discussões sobre políticas 

públicas educacionais em nível mundial. 

 Essa discussão começa na década de 80. Em 1983, os Estados Unidos 

lançaram um relatório “Uma nação em risco”, segundo o qual o estado em que 

se encontrava a educação ameaçava tanto a competividade quanto a 

integridade do país e, portanto, sua economia. No ano seguinte, os EUA, 

juntamente com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), reuniram ministros da educação dos países membros da 

organização e o principal resultado desse encontro foi a decisão de tomar 

como prioritária a tarefa da promoção da qualidade na educação. Em 

consequência desse movimento, vários debates e encontros sucederam-se e 

logo se chegou à questão de medição nos níveis de qualidade da educação, 

questão que vai ao encontro da avaliação externa. 

Mas voltando à dificuldade em relação à acepção do termo, o conceito 

de qualidade é extremamente subjetivo e abrange diversas possibilidades, 

sendo muito difícil de ser determinado. Chegar à noção do que seja qualidade 

é algo muito complexo posto que é um conceito dinâmico e determinado pela 

relação tempo-espaço. A UNESCO/Orealc (2008, p.29) afirma que: 

 
Trata-se de um conceito com grande diversidade de significados, com 
frequência não coincidentes entre os diferentes atores, porque implica 
um juízo de valor concernente ao tipo de educação que se queira 
para formar um ideal de pessoa e de sociedade. As qualidades que 
se exigem do ensino estão condicionadas por fatores ideológicos e 
políticos, pelos sentidos que se atribuem à educação num momento 
dado e em uma sociedade concreta, pelas diferentes concepções 
sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem, ou pelos valores 
predominantes em uma determinada cultura. Esses fatores são 
dinâmicos e mutantes, razão por que a definição de uma educação 
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de qualidade também varia em diferentes períodos, de uma 
sociedade para outra e de alguns grupos ou indivíduos para outros. 

 

 O excerto consta do documento de discussão sobre políticas 

educativas no marco da II Reunião Intergovernamental do Projeto Regional de 

Educação para a América Latina e o Caribe, ocorrida em Buenos Aires, no ano 

de 2007, cujo tema foi “Educação de qualidade para todos”, como um 

desdobramento do contexto de os governos tomarem como prioritária a tarefa 

da promoção da qualidade na educação. 

 Como podemos perceber, se a questão da qualidade da educação 

passa a ser cerne das discussões acerca das políticas educacionais dos 

países, o próprio conceito de qualidade também se torna, aprioristicamente, um 

tema central, sobretudo quando não só governantes, mas também a 

sociedade, em seus diferentes segmentos e, portanto, diferentes aspirações, 

começam a discutir os elementos que constituem a qualidade da educação. 

Furtado realiza, por exemplo, uma análise jurídica sobre a efetividade dos 

padrões de qualidade e destaca que: 

 
A discussão sobre qualidade em educação assumiu grande 

visibilidade no debate público e faz parte do rol de preocupações não 
só dos especialistas da área da pedagogia, mas também de outras 
áreas de conhecimento, como a economia e a administração. O 
direito pouco a pouco também vai tomando parte nessa importante 
questão educacional, talvez ainda sem o volume de produção 
acadêmica que o tema merece. De toda sorte, a questão da 
qualidade do ensino possui elementos que a todos parece interessar, 
e é notável o apelo que o assunto desperta na população. Os meios 
de comunicação de massa, em geral, e especificamente os jornais e 
revistas, dedicam espaço, editoriais e cadernos especiais sobre o 
tema. A publicação de resultados de avaliações de ensino, por 
exemplo, é sempre notícia que aparece em primeira página dada a 
sua repercussão pública (FURTADO, 2009, p. 167). 

 

 

A exemplo do que diz Furtado (2009), os meios de comunicação 

publicam, exaustivamente, os resultados da aferição do IDEB. As matérias 

comparam desde as regiões do país aos munícipios. Várias reportagens são 

veiculadas e publicadas com gráficos comparativos, rankings nacionais, 

regionais, estaduais, municipais, por rede etc. Em todas as edições da Prova 

Brasil, o indicador IDEB torna-se assunto da ordem do dia e dada a natureza 
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extremamente subjetiva do conceito de qualidade e da diversidade de 

possibilidades, a questão suscita discussões e tensões mediante a dificuldade, 

inclusive entre os especialistas, de se chegar a uma noção do que seja 

qualidade da educação: 

 
[...] provavelmente essa questão terá múltiplas respostas seguindo 
valores, experiências e posição social dos sujeitos. Uma das formas 
para se apreender essa qualidade é buscar indicadores utilizados 
socialmente para aferi-la. Nessa perspectiva, a tensão entre 
qualidade e quantidade (acesso) tem sido o condicionador último da 
qualidade possível, ou, de outra forma, a quantidade (de escola) 
determina a qualidade (de educação) que se queira. (OLIVEIRA; 
ARAÚJO, 2005, p.8)  

 

 A questão do acesso, de que tratam os autores acima, nos aponta para 

a distinção de duas questões normalmente abordadas como sendo uma só: a 

questão da qualidade da educação e da qualidade do ensino. Parece-nos que 

o acesso é um componente da qualidade na educação, mas nem de longe 

garante uma qualidade de ensino. Ainda segundo Oliveira e Araújo (2006, p.8): 

 
De um ponto de vista histórico, na educação brasileira, três 
significados distintos de qualidade foram construídos e circularam 
simbólica e concretamente na sociedade, ainda que presentes nos 
diferentes momentos, [...]. Um primeiro, condicionado pela oferta 
limitada de oportunidades de escolarização; um segundo, relacionado 
à ideia de fluxo, definido como número de alunos que progridem ou 
não dentro de determinado sistema de ensino; e, finalmente, a ideia 
de qualidade associada à aferição de desempenho mediante testes 
em larga escala.  

 

 Conquanto os três significados históricos de qualidade mencionados 

pelos autores possam coexistir atualmente, o próprio contexto histórico nos 

situa em relação à ideia de qualidade associada à aferição de desempenho. No 

entanto, conforme já mencionamos, assim como o acesso, essa aferição não 

só não é garantia de qualidade do ensino como, quando indica a qualidade, 

não está dizendo tudo sobre ela porque é apenas um componente das 

questões complexas que envolvem a qualidade da educação e do ensino.  

 Para Oliveira (2006), não é possível falar em qualidade no âmbito 

educacional sem destrinchá-la em componentes. Para o autor, três 

perspectivas ou dimensões devem ser consideradas quando se trata de 

qualidade: a qualidade quanto aos insumos ou custos (input), quanto aos 
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resultados ou produto (output) e quanto ao processo. Os insumos ou custos 

baseiam-se em valor monetário investido na educação, dizem respeito à verba 

destinada à educação. É nos resultados que entram as avaliações externas, ou 

seja, a aferição é uma medida de resultado, constituinte da qualidade, não 

seria a qualidade. Por fim, temos o processo, e é sobre o processo que nossa 

pesquisa se debruça, a fim de verificar as interfaces entre os resultados obtidos 

e as percepções que os sujeitos têm do que dizem esses resultados. Enquanto 

as duas primeiras dimensões são facilmente mensuráveis2·, a terceira ainda vai 

exigir muita reflexão, pesquisa e debate sobre sua dimensão qualitativa já que 

há uma enorme diversidade de aspirações e demandas da sociedade em 

relação à função da escola. É por isso que estamos buscando compreender as 

percepções que os sujeitos têm de qualidade, já que a integração entre as 

políticas públicas e as práticas pedagógicas é um fator sobremaneira 

importante no processo ensino-aprendizagem. Segundo Furtado (2009, p.169): 

 
A noção de qualidade do ensino é um daqueles conceitos que gera 
para si concordância imediata de todos assim que é enunciado, mas 
que causa grande divergência assim que a mera aceitação da ideia 
geral é substituída por uma análise mais minuciosa sobre o conteúdo 
abarcado pela noção. Ora qualidade parece não ir além de um certo 
consenso difuso, dentro do qual há o enaltecimento do ensino 
oferecido pelas escolas privadas, notadamente na esfera de 
educação básica e a concomitante “estigmatização” do ensino público 
como o âmbito da falta de qualidade; ora qualidade parece 
excessivamente vinculada à ideia de avaliação, como se avaliação 
por si só fosse sinônimo de qualidade; ora o ensino de qualidade 
parece ser aquele que dá conta de formar o aluno dentro de certa 
concepção de educação ou mais instrumental (passar no vestibular, 
por exemplo) ou mais humanística, entre outras inúmeras 
possibilidades de se entender qualidade do ensino. 

 

Dito de outro modo, todos concordam que a educação deve ser uma 

educação de qualidade, mas fica evidente que urge uma noção menos ampla e 

mais fundamentada do que se constitui como qualidade da educação e do 

                                                        
2No que se refere aos insumos, portanto, ao financiamento da Educação Básica, o Parecer nº 
08/2010 identificou o Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), desenvolvido pela Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, como referência para a construção da matriz de Padrões 
Mínimos de Qualidade para a Educação Básica Pública no Brasil. Já em relação aos 
resultados, temos Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que implementa o Plano de Metas 
– Compromisso Todos pela Educação, o qual dá vazão aos indicadores de resultados. 
(Exemplo: toda criança alfabetizada até os 8 anos). 
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ensino e acreditamos que este estudo de caso pode nos apontar esses 

entremeios já que, segundo Pestana (1998, p.67): 

 
O desempenho do aluno é, evidentemente, bastante abrangente, e o 
SAEB não é capaz, ainda, de medir vários aspectos nele contidos – 
principalmente atitudes, aspectos afetivos e valores – que fazem 
parte do agir educacional, objetivo da escola. Mas o desempenho do 
aluno, em termos de aprendizagem de conteúdos e de aquisição de 
habilidades e competências, é passível de medição.  

 

 Isso corrobora com nossa proposta de realizar esta pesquisa numa 

perspectiva dialógica, ou seja, de olharmos para os resultados procurando 

elucidar o processo, à luz da concepção do que seja uma escola de qualidade 

segundo Soares (2012, p.83):  

 
[...] a escola de qualidade é aquela que tem como valor fundamental 
a garantia dos direitos de aprendizagem de seus alunos, dispõe de 
infraestrutura necessária, ensina o que é relevante e pertinente 
através de processos eficazes e utiliza os recursos disponíveis, sem 
desperdícios. Seus professores e funcionários e o pais dos alunos 
estão satisfeitos e os alunos mostram, através de formas objetivas 
que aprenderam o que deles se esperava. 

 

 Parece-nos que um ensino de qualidade só é possível se houver uma 

escola de qualidade e, numa relação dialógica, ambos os escopos irão 

culminar numa educação de qualidade, constituindo-a e sendo por ela 

constituídos. 

 Conforme abordamos na introdução desse trabalho,a avaliação externa 

é que vai colocar a questão da qualidade em evidência e, então, a sociedade 

se apropria no e pelo discurso desses pressupostos de qualidade. E quais são 

as percepções que permeiam os consensos e os dissensos a respeito da 

interface entre avaliação externa e qualidade? É o que veremos a seguir, 

lembrando que nosso escopo é um estudo de caso e que, portanto, os 

resultados dar-se-ão na perspectiva de umadeterminada comunidade escolar e 

da análise do discurso, ou seja, do que essa comunidade diz sobre o que 

pensa e como age. 
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4. CAPÍTULO 3 – O PERCURSO METODOLÓGICO DO CAMPO E DADOS 

DAS ENTREVISTAS 

Neste capítulo apresentaremos as análises sobre o caminho 

metodológico percorrido e sobre os dados obtidos a partir das entrevistas 

realizadas com a diretora e com grupos de pessoas que desempenham 

atividades afins na comunidade escolar ou a compõem, sejam eles: pais; 

equipe de apoio à infraestrutura; inspetoras de alunos; equipe pedagógica; 

docentes dos anos iniciais; docentes dos anos finais. Serão apresentados, 

também, os aspectos metodológicos das entrevistas, da análise dos dados e as 

informações sobre a escola que julgamos pertinentes à análise dos dados. 

 

4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 
 
4.1.1. As entrevistas 

 

O corpus de análise desta pesquisa constitui-se de uma entrevista 

individual com a diretora da escola e de cinco entrevistas coletivas, cujos 

grupos foram constituídos por pessoas que desempenham papéis afins na 

comunidade escolar, a saber: pais; equipe de apoio à infraestrutura; inspetoras 

de alunos; equipe pedagógica; docentes dos anos iniciais; docentes dos anos 

finais, totalizando 22 pessoas entrevistas3. As entrevistas tiveram uma duração 

de cerca de 60 minutos, com algumas variações para mais e menos, foram 

gravadas e transcritas integralmente para o levantamento e análise dos dados. 

Durante as entrevistas, a questões foram apresentadas e discutidas por blocos 

temáticos tendo como referência os roteiros de entrevistas que constam nos 

anexos. A diretora apresentou-me a todos os funcionários e servidores da 

escola - momento em que apresentei os objetivos da pesquisa e informou-lhes 

que depois eu mesma os procuraria para saber quem gostaria de participar. 

Em todas as apresentações ela pediu colaboração por parte das equipes, 

enfatizando que pesquisas na escola são instrumentos importantes para a 

educação. 

                                                        
3 Os nomes que aparecem nas transcrições são fictícios. 
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O grupo de pais, na verdade, foi constituído por cinco mães de alunos, 

todos com mais de três anos de estudo nesta escola, sendo três deles com 

mais de cinco anos. Em uma reunião de pais, a vice-diretora falou sobre a 

pesquisa e perguntou quais pais gostariam de participar da mesma. Oito se 

manifestaram e, dentre esses, cinco mães compareceram no dia agendado 

para a entrevista na escola. 

O grupo de apoio à infraestrutura foi constituído por duas cozinheiras e 

uma auxiliar de serviços gerais. Embora com boa vontade para participar da 

pesquisa, as integrantes desse grupo demonstraram receio em não saber 

responder às perguntas, mas foram tranquilizadas e foi necessário um 

momento inicial conversando sobre questões cotidianas para que se sentissem 

à vontade. 

O grupo de inspetoras de alunos foi constituído por profissionais, cujas 

funções estão relacionadas à atividade principal de auxiliar os alunos em toda 

atividade extraclasse. Participaram voluntariamente, através convite individual, 

uma vez que a diretora já havia me apresentado para todas as equipes da 

escola. Em relação à formação dessas profissionais, uma cursou magistério 

(nível médio); uma cursou o Normal Superior; as outras duas estão cursando 

nível superior, uma em Pedagogia e a outra, Educação Física. Cabe ressaltar 

que esta foi a entrevista mais difícil de ser feita. Parte do grupo aproveitou a 

entrevista para desabafar, duas integrantes não construíram ainda uma 

identidade com a escola por estar há menos de quatro meses na escola, com o 

agravante de trabalharem na escola não por opção, mas por determinação da 

secretaria municipal de educação, já que estava faltando profissionais para a 

região Além disso, era final de ano, já tinham terminado as avaliações finais e 

elas tinham a expectativa de que após o término das avaliações não fosse ter 

mais aluno na escola. Não consegui seguir o roteiro de entrevista nema 

metodologia de pesquisa proposta, acabei intervindo nas falas, propondo 

reflexões - especificidade de uma pesquisa participante, o que não é o caso 

desta. 

O grupo de apoio pedagógico foi constituído pela vice-diretora do turno 

da tarde, pela vice-diretora do turno da manhã, que também é supervisora no 

turno da tarde, e por uma orientadora educacional. Todas possuem formação 

em nível de pós-graduação e trabalham na escola há mais de 4 anos. 
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O grupo de docentes das séries iniciais contou com a participação de 4 

professoras, 2 delas com mais de 10 anos de trabalho nesta escola e as outras 

2, uma com 5 anos e a outra com 1 ano. Todas possuem formação em nível de 

pós-graduação. 

O último grupo entrevistado foi o grupo de docentes das séries finais, os 

quais não seriam entrevistados, mas diante do fato de ninguém mencionar o 

resultado do IDEB do 9º ano e da diretora dizer-me que eu me surpreenderia 

porque eles teriam posicionamentos bem diversos dos demais profissionais da 

escola, fiz o convite a vários deles, mas apenas 3 aceitaram participar da 

entrevista e, mesmo assim pareceu-me que foi porque a diretoria pediu-lhes. 

Todos possuem formação em nível de pós-graduação, dois deles têm mais de 

8 anos de trabalho na escola e um tem 4, 5 anos. 

A diretora da escola trabalha há 20 anos na rede municipal, mas na 

escola trabalha há apenas 4 anos, desde 2010, quando recebeu o convite para 

assumir a direção. Tem pós-graduação na área de educação e já atuou como 

professora das séries iniciais do ensino fundamental e na secretaria de 

educação. 

 
4.1.2. A análise dos dados à luz da teoria social do discurso 

 

Norman Fairclough propõe, em “Discourse and social change”, uma 

síntese teórica que ele chama de Análise Crítica do Discurso (ACD), cujo 

pressuposto é a concepção do uso da linguagem como prática social:  

“o discurso contribui para a constituição de todas as dimensões 
da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e 
restringem: suas próprias normas e convenções e também as 
relações, as identidades e as instituições que lhe são 
subjacentes” (FAIRCLOGH, 2001, p.91). 

 

O autor focaliza a importância do uso da análise linguística como método 

para estudar a mudança social e, para chegar à questão da transformação 

social, tece alguns conceitos, os quais veremos a seguir,que se apresentaram 

de forma pertinente e esclarecedora à nossa proposta de análise, já que nosso 

objeto de estudo é composto por discursos pertencentes a uma determinada 
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comunidade discursiva – a comunidade escolar – a qual pode, potencialmente, 

estar se transformando na medida em que está [re] construindo uma 

representação de qualidade no cenário educacional brasileiro. 

Como ponto de partida, tomemos a concepção tridimensional do 

discurso adotada por Fairclough (2001, p.101): 

 

 

  

 

 

A dimensão “texto” tem um caráter descritivo e sua análise é organizada 

em: vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual (itens analisados numa 

perspectiva ascendente). Já as categorias “práticas discursivas” e “práticas 

sociais” são de caráter interpretativo. Todavia, o próprio autor salienta que essa 

distinção é apenas aparente já que, ao analisar textos, analisamos forma e 

significado, simultaneamente e faz uma distinção de fato – entre o significado 

potencial e sua intepretação: 

O significado potencial de uma forma é geralmente 
heterogêneo, um complexo de significados diversos, 
sobrepostos e algumas vezes contraditórios, (,) de forma que 
os textos são em geral altamente ambivalentes e abertos 
múltiplas interpretações. Os interpretes geralmente reduzem 
essa ambivalência potencial mediante opção por um sentido 
particular, ou um pequeno conjunto de sentidos alternativos. 
Uma vez que tenhamos em mente a dependência que o 
sentido tem da interpretação, podemos usar ‘sentido’ tanto para 
os potenciais das formas como para os sentidos atribuídos na 
interpretação. (FAIRCLOUGH, 2001, p.103) 
 

A dimensão das práticas discursivas diz respeito aos processos (e 

atividades) de produção, distribuição e consumo dos textos, ou seja, tem a ver 

com o contexto em que é produzida e está inserida e, portanto, está 

subordinada, nem sempre de forma consciente, às práticas sociais, cuja 

análise se pauta nos aspectos ideológicos e hegemônicos referentes à 

instância discursiva em questão. 

PRÁTICAS SOCIAIS 

 
PRÁTICAS DISCURSIVAS 

  

TEXTO 



34 
 

Em síntese, podemos dizer, da concepção tridimensional do discurso 

adotada por Fairclough, que as práticas sociais são uma dimensão da instância 

discursiva e que são concebidas pelas relações sociais, que são determinadas 

pelos aspectos: econômico, social, cultural e ideológico. Essas relações 

perpassam os textos a partir dos quais as identidades são construídas ao 

mesmo tempo em que determinam e são determinadas pelas praticas 

discursivas através das quais a sociedade, as entidades sociais, as próprias e 

os sistemas de conhecimento e crença são reproduzidos. 

 Tomaremos, pois, tal modelo como modelo de análise do corpus dessa 

pesquisa, partindo do princípio de que é a natureza da prática social que 

determina os macroprocessos da prática discursiva e são os microprocessos 

que moldam o texto (FAIRCLOUGH, 2001, p.115). 

 Dito de outro modo, os textos produzidos pelos membros da sociedade 

são moldados pelas práticas discursivas que são determinadas pelas práticas 

sociais, ou seja, os processos de produção e interpretação de textos são 

restritos4 socialmente: são determinados pela natureza da prática social da 

qual os participantes fazem parte, pelos recursos destes participantes e pela 

forma de distribuição e consumo de seus textos. Assim, é a prática social que 

determina5 quais recursos serão utilizados, e de que modo são utilizados pelos 

participantes na prática discursiva. Diante do exposto, podemos compreender a 

ordem social que cerca essa comunidade escolar a partir dos discursos dos 

grupos entrevistados e é, portanto, sob a perspectiva do que eles dizem que 

fazem é que analisaremos os dados obtidos. 

  

4.1.3. A escola  
 

 A escola na qual a pesquisa foi realizada é a Escola Municipal Doutor 

Vasconcelos Costa, situada no Bairro Faisqueira, zona de periferia do 

município de Pouso Alegre, Minas Gerias, cuja população tem uma baixa 

condição socioeconômica, conforme Andrade (2014, p.159): 
                                                        
4 Restritos do ponto de vista do mundo figurado, imaginário, construído coletivamente. Na 
prática, a subversão do que é coletivamente “acordado” funciona como estratégia discursiva. 
 
5 Vale salientar que esse termo não tem, aqui, uma acepção rígida, inflexível. Aliás, tratando-se 
de aspectos sócio discursivos, nada deve ser inflexível. 
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A estrutura etária da população do São João tem certa 
semelhança com a de outros bairros periféricos da cidade, 
como São Geraldo, Cidade Jardim, Faisqueira, Morumbi e 
Jatobá. (,) Esta situação reflete, por um lado, o papel destes 
bairros no assentamento de migrantes recém-chegados à 
cidade, mas, também, a situação um tanto transitória de áreas 
periféricas, com baixos padrões socioeconômicos, em que 
seus moradores, na medida em que apresentam melhorias em 
seus rendimentos, migram para áreas mais valorizadas por 
suas condições paisagísticas, socioambientais e mesmo de 
status social.  

 

 

 A escola oferta o ensino fundamental em dois turnos, as séries finais no 

turno da manhã e as séries iniciais no turno da tarde. Conta com uma estrutura 

de atendimento de período integral, ou seja, os pais que assim o querem 

podem deixar os seus filhos na escola durante todo o dia. No turno diferente do 

turno em que os alunos estão em sala de aula, são desenvolvidas várias 

atividades extraclasses: oficinas diversas, atendimento de reforço aos alunos 

com dificuldades de aprendizagem, prática de esporte, teatro, dança. A escola 

procura, também, manter parcerias para o desenvolvimento de projetos com a 

sociedade civil e com outras instituições. À época da coleta de dados para essa 

pesquisa, por exemplo, estava em desenvolvimento na escola, um projeto de 

Cidadania no Trânsito, realizado em parceria com a Polícia Militar. 

 Nos quadros 1 e 2, abaixo, apresentamos as notas do IDEB nas últimas 

3 medições e, na última coluna, a evolução das escolas em relação às 2 

últimas medições, ou seja, obtemos o resultado do quanto ela cresceu de 2011 

para 2013 fazendo a diferença de 2013 para 2011. As escolas estão dispostas 

no quadro em ordem de classificação, da maior para a menor, considerando o 

resultado da medição do ano de 2013. 
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Quadro 1 - IDEB – Resultados 5º ano6 

Escola 2009 2011 2013 Evolução 

EM DOM OTAVIO 5.8 6.0 6.7 0.7 

EM DR ANGELO CONSOLI 5.9 6.4 6.7 0.3 

EM ANITA FARIA AMARAL 5.5 6.6 6.6 0 

EM DR VASCONCELOS COSTA 4.7 4.8 6.3 1.5 

EM ANTONIO MARIOSA 5.7 6.2 6.2 0 

EM PROFESSORA MARIA BARBOSA 5.6 5.8 6.2 0.4 

E M PROFESSORA JOSEFA AZEVEDO TORRES 5.5 5.1 5.9 0.8 

EM JANDYRA TOSTA DE SOUZA 5.0 6.0 5.9 -1 

EM PIO XII 5.1 5.2 5.9 0.7 

ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO 4.3 5.3 5.9 0.6 

EM PROFESSORA CLARISSE TOLEDO 5.2 5.6 5.8 0.2 

EM ANATHALIA LOURDES CAMANDUCAIA 4.8 5.6 5.5 -1 

EM PROFA ISABEL COUTINHO GALVAO 3.5 5.4 5.5 0.1 

EM FRANCISCO SALES 
  

*** 
 

EM STO ANTONIO 
 

6.7 *** 
 

Fonte: Site do INEP 

 

 Conforme se pode observarnas medições do 5º ano, a nota do IDEB 

desta escola saltou do último lugar na medição de 2011 para o 4º lugar na 

medição de 2013 e a evolução de uma para a outra foi a maior da rede de 

ensino, obtendo uma evolução de 1,5 pontos, praticamente o dobro da 2ª 

escola com maior evolução, que obteve uma evolução de 0,8 pontos. 

 

 

 

 
                                                        
6 Os campos sombreados assinalam as notas que atingiram a meta prevista. 
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Quadro 2 - IDEB – Resultados 9º ano 

Escola 2009 2011 2013 Evolução 

EM ANITA FARIA AMARAL 5.6 5.9 5.9 0 

EM DOM OTAVIO 4.1 5.4 5.7 0.3 

EM DR ANGELO CONSOLI 3.8 4.8 5.4 0.6 

EM ANTONIO MARIOSA 3.4   5.1 - 

EM PROFESSORA CLARISSE TOLEDO 4.7 4.9 5.0 0.1 

EM JANDYRA TOSTA DE SOUZA 4.7 4.1 4.9 0.8 

EM PROFESSORA MARIA BARBOSA 4.8 5.5 4.9 -1 

EM PIO XII 3.5 3.7 4.7 1.0 

EM DR VASCONCELOS COSTA 3.4 3.8 4.5 0.7 

EM PROFA ISABEL COUTINHO GALVAO 2.7 4.7 4.5 -2 

E M PROFESSORA JOSEFA AZEVEDO TORRES 4.7 4.5 4.4 -1 

EM ANATHALIA LOURDES CAMANDUCAIA 4.5 5.0 4.3 -7 

Fonte: Site do INEP 

 Já nas medições do 9º ano, embora a escola não tenha atingido a meta, 

ficou a 0.1 pontos da mesma e obteve a 3ª maior evolução da rede para o 

segmento, enquanto 1/3 das escolas teve queda em relação à penúltima 

aferição. 

 A motivação para escolher esta escola para a pesquisa não foi o 

ranking, masa evolução no ranking, sobretudoaevolução da nota do 5º ano. 

Embora não seja exatamente esse o objeto dessa pesquisa, ficamos 

interessados em obter alguns indícios do que poderia ter implicado nessa 

considerável evolução, tanto do ponto de vista da escola em relação a si 

mesma quanto em relação à evolução das demais escolas. Dessa forma, 

pensamos que esse contexto fosse um dos mais favoráveis a uma 

problematização das interfaces entre avaliação externa e qualidade da 

educação e do ensino e, conforme veremos a seguir, acreditamos que embora 

os grupos pesquisados representem apenas uma amostragem dessa 

comunidade escolar, os dados obtidos refletem as percepções dessa 

comunidade como um todo. 
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4.2 Avaliação externa e qualidade: a perspectiva dos entrevistados 

 

4.2.1. Percepções de avaliação externa 

 

Para obtenção desses dados foram feitos alguns questionamentos, tais 

como: “É de conhecimento de vocês que o governo federal faz avaliação da 

educação? O que vocês sabem sobre isso? Sabem como é feita? Como o 

governo federal avalia? Qual a opinião de vocês sobre essas avaliações?”. 

Para o grupo de pais, o termo “avaliação externa” é totalmente 

desconhecido, o grupo a conhece por “prova” e “provinha”, simplesmente. 

Várias vozes sobrepostas me questionaram: “é a provinha, dos alunos, você 

quer dizer,”; “os alunos fazem prova, né?”. Após a confirmação demonstram 

algum conhecimento sobre o modo como as avaliações são realizadas e já 

retomam o termo “avaliação” nas falas:  
 

[...] quando eles fazem a prova, eles trocam a professora deles, porque não 
pode, exigem que seja outra professora, de outra sala para ficar com os alunos, 
eles fazem a troca, fazem a prova, a avaliação. 

Depois preenchem, como que fala?Preenchem o gabarito. Eles fazem tudo 
isso, então, eles têm avaliação em sala. 

 

O grupo demonstrou ter informações sobre a situação atual da escola 

em relação à nota: 
 

Eu vi num comentário, que melhorou bastante aqui, que a nota da escola tinha 
subido, tinha melhorado bastante, isso foi falado em reunião. 

Foi para o terceiro lugar. 

[...] mas número, assim, de porcentagem eu não me lembro, mas parece que 
melhorou bastante. 

Era de seis, vírgula não sei o que, era quatro e pouco, subiu pra seis, vírgula, 
não sei o que, alguma coisa assim, eu sei que melhorou. 

Com funcionários, a diretora fez um café, para todos os funcionários, 
agradecendo essa dedicação de todos os funcionários, desde professores, até 
nós, auxiliares, porque ela disse a importância, todo mundo aqui, contribui da 
sua parte. 
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 Como apareceu a questão do ranking e da nota, perguntei a que 

atribuíam a evolução da nota da avaliação e o fato de terem estado no último 

lugar da rede municipal em 2011 e passarem ao 4º lugar em 2013:  
 
O que mudou, assim, como a minha filha já está a bem tempo aqui, o que eu 
acho é que antesa gente não tinha contato com a escola, era até o portão, até 
pra gente entrar era difícil. Hoje não, hoje, a diretora, a vice-diretora, se tem 
algum problema, a gente já tá aqui, eles ligam, a gente vem até a escola ver o 
que está acontecendo com o filho, então, a gente tem mais contato, tem mais 
acesso à escola, a gente tem mais conhecimento dos professores, diretores, 
quer trazer mais a família para a escola, então, isso ajudou bastante, porque 
até um tempo atrás, a gente não chegava na escola, ‘não, não é o horário, 
você não pode ter acesso, ’ a gente nem conhecia, às vezes, o pessoal que 
trabalhava aqui dentro. 

Tem a ver, porque na direção de antigamente, eu vinha levar minha menina 
que era pequena, na direção de antigamente, a gente tem que fazer isso, ouvi 
isso de uma professora, lá no portão, ela disse: ‘a gente tem que fazer isso, se 
seu filho não pode, o problema não é meu’. A gente fica muito chocada de ouvir 
isso. Mas não é o que a gente ouve aqui hoje, então, de uns tempos pra cá, eu 
acho que melhorou bastante, até em caso de você ter problema, a minha, 
desde o começo do ano, ficou uma semana sem vir na aula, por causa de uns 
exames que ela teve que fazer, a que estuda de manhã, eu vim, conversei com 
a diretora, fui muito bem recebida, ela me orientou, porque ela falou que 
também teve o mesmo problema, então, é esse contato que a gente tem com a 
direção, com o pessoal da escola, até com eles, porque às vezes chegou, o 
que está acontecendo. 

Eu acho que foi o amadurecimento da direção, porque ela estava entrando, 
acredito eu, em 2011, então ela pode demonstrar o trabalho dela, no decorrer 
desses anos, eu acho, na minha opinião, o amadurecimento da gestão em 
geral, diretora, orientadora e vice.  
 

 As respostas diretas sobre a que atribuem a melhoria na avaliação por 

parte da escola dizem respeito à relação da escola com os pais: abertura ao 

diálogo; afetividade; compreensão; atenção. Uma das mães, que também é 

funcionária da escola, fala do amadurecimento da gestão. Aproveitando a 

verbalização da menção ao amadurecimento da gestão, perguntei do que se 

tratava esse amadurecimento e que implicações/relações ele poderia ter em 

relação ao ensino na sala de aula e todo o grupo concordou com a fala abaixo: 

 
Eu acho que a mudança é em relação à cobrança de aprendizagem com os 
professores, a cobrança da gestão com os professores, que de fato, em 
qualquer escola precisa ser cobrado, pra eles poder ver que a sala está 
evoluindo, a minha opinião é essa. 

  

 Todo o grupo desconhece a sigla IDEB e nunca assistiu a reportagens 

sobre as notas das escolas, cujo conhecimento se deu através de reunião com 
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a direção da escola. Mas quando pergunto se acham importante avaliar a 

aprendizagem dos alunos, a concordância é unânime: “é importante sim, tanto 

pra gente como pro governo também, precisa saber se está rendendo ou não”. 

As falas sugerem-nos que a gestão da escola faz um trabalho de 

convencimento da importância da avaliação. 

O grupo de apoio à infraestrutura, tal como o grupo de pais, desconhece 

o termo “IDEB”, mas também detém a informação de que existe uma avaliação 

por parte do governo e sabem, através de reunião com a direção, que a escola 

obteve aumento na nota, conforme lhes foi repassado pela direção: 

 
[...] teve a reunião, teve, falou, até deu parabéns pra todo mundo, inclusive pra 
gente, porque criança bem alimentada, aquele dia a gente comentou, né, é 
uma criança que [...] rende muito [...] rende mais no estudo, né. 

[...] contou dessa subida aí, que eles estão melhor em qualidade de educação, 
tudo, que o governo que avaliou. 

[...] eu acho importante, porque através disso você vê, né, como as crianças 
estão, o que precisa melhorar, então, eu acho que devia fazer até mais, fazer 
até mais vezes, eu acho que devia fazer duas vezes ao ano, no primeiro 
semestre e quando terminasse, eu acho que devia fazer duas vezes. 

[...] então, a gente vê lá na cozinha, que eles são bem alimentados, só não 
comem aqui, quem não quer mesmo [...] quem já vem alimentado de casa, e 
não quer mesmo, daí eles falam, ah, não [...] Caso contrário, está lá, à 
disposição. 

 

 Ao perceber que elas se reconhecem no processo que levou a escola a 

ter uma nota maior na avaliação em relação às últimas medições, perguntei o 

que elas acham que fazem e que contribui para isso: 

 
Eu acho, assim, que nós temos contato com os alunos, nos horários de entrada 
e saída, a gente fica nos corredores, ajudando eles, pra não brigar, pra não 
cair, pra não machucar. 

E quando eles estão meio jururu, a gente chama, conversa, passa pra 
orientadora, porque a gente conhece cada um, a gente pode não guardar o 
nome, mas a gente conhece todo mundo, que vai almoçar todos os dias, e tem 
criança, que quando é diferente já fala: ‘esse aqui nunca comeu'. 

Aquele que sempre come, mas tá lá no cantinho, a gente já procura saber o 
que houve [...] se tá uma coisinha diferente, a gente percebe, porque quando 
vai lá comer, com aquela coisinha meio amareladinha, você sabe, você vê que 
a criança não tá bem, a gente passa pra orientação. 
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 O cuidado, a atenção, a afetividade que dispensam aos alunos, na 

percepção do grupo, contribuem para o “sucesso” da escola, segundo o próprio 

grupo. Perguntei se elas teriam ideia de alguém que se destaca no grupo dos 

professores e que propõe ações que possam ter contribuído para uma melhora 

na aprendizagem dos alunos e todas falaram sobre a supervisora das séries 

iniciais: “Porque ela é pra tudo, ela, esses dias aí do teatro, ela fez uma peça lá 

que foi muito interessante, e as crianças gostam muito, eu prefiro ela, acho que 

ela tem mais jeito.”. 

 No grupo de inspetoras a questão da avaliação externa apareceu 

espontaneamente, antes mesmo que os questionamentos fossem 

apresentados. Como fora feita menção a avaliação externa realizada pelo 

Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação (PROEB), que faz parte 

do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE), perguntei o 

que achavam dessa avaliação e se tinham conhecimento de outras avaliações:  

 
Tem também a Prova Brasil, isso, um diagnóstico que acho que eles fazem no 
Brasil inteiro. 

É, a provinha Brasil, tudo isso é gente, porque , na verdade, todo mundo sabe 
que o Brasil não está com um ensino, é...Com educação padrão boa, um 
padrão alto, então, essas provinhas, eles dão essas provinhas, com atividades 
bem assim, inferior, pro aluno passar, né, o importante é o aluno passar na 
provinha, tem que ter uma nota boa, pra eles colocarem nos gráficos deles lá, 
pra subir no índice, lá da educação, entendeu? 

 

Quando perguntei se já analisaram as provas e fizeram alguma 

correlação com as habilidades que os alunos deveriam ter desenvolvidas nas 

etapas de ensino em que fazem as provas, a reposta é que acompanham os 

alunos fazendo prova. Uma das inspetoras afirmou que ela própria “acertava 

tudo de matemática nessas provinhas”, mas que teve uma nota péssima em 

matemática no vestibular e completa: “a questão é assim, o que você aprende 

ali, é fácil, porque está de acordo com o que a escola está te passando, 

entendeu? Não estão preocupados em igualar o ensino na rede pública toda.”. 

Na sequência, perguntei se não viam nada de positivo nas avaliações 

externas e houve posicionamentos divergentes a respeito, uma declarou que é 

“para inglês ver”; uma acha importante, mas acredita que nada é feito com os 
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resultados; as demais julgam ser importante ainda que pareçam fáceis, já que 

é uma forma de “avaliar a escola”: 
 

[...] mas o que eles fazem quando eles veem que a, por exemplo, o ensino de 
Minas está diferente da de São Paulo? Eles não vão buscar a fonte dos 
problemas, porque está defasado, o ensino aqui, então eu falo como aluna 
mesmo, no que eu tive dificuldade, até hoje eu tenho minhas dificuldades em 
matemática, e quando eu fui fazer os vários vestibulares que eu fiz, a minha de 
matemática foi sempre inferior, mas assim, eu passava no ensino médio, eu 
passei, com o ensino da escola, eu passei. 

 Eu acho importante assim, meus filhos fizeram essa prova [...] mas acho 
importante essa avaliação, pra ver como está caminhando a escola junto para 
o governo mesmo ver isso, agora, eu acho que nessa provinha, eles não 
podem exigir além do que o aluno está aprendendo, então, o que eles, de 
repente, exigem ali, é o básico, porque começa ali, se não souber que um mais 
um é dois, eu não posso ir adiante, como eu vou chegar lá no colegial? Tem 
que trabalhar com os números ali, pra mim, é dois, mas pra eles, de repente, 
tem que estudar, contar pauzinho, contar no dedo, então, mesmo que a gente 
vai olhar essa prova, ah, isso aqui é moleza, no meu ponto de vista, do meu 
filho não era, porque ele chegou super alegre, porque ele tinha ido bem, então, 
eu acho assim, mesmo que pareça ser fácil, aos meus olhos, mas ela é 
importante, essa avaliação, pra eles, como meu filho foi enxergar aquele tanto 
de número, aquele tanto de frase, aqueles textos, então, pra gente parece que 
é banal aquilo, mas ali é a base deles, para eles começarem a trabalhar aquilo 
dali, pode ser bobeira olhar aquilo, mas é importante. 

Acho que é muito importante ter, mesmo fácil quando nós olhamos, mas é 
importante para a escola. 

É importante ter, mas se eles fizerem algo, de melhor ao ensino, entendeu?  

Não adianta avaliar o ensino, se eles verem que o resultado foi inferior, eles 
têm que melhorar, procurar ver a raiz do problema, e melhorar, agora, pôs lá os 
dados, e ficar por isso mesmo, e ano que vem fazer de novo, não adianta só 
por fazer. 

Gente, eu vejo como um processo, é de ano a ano, eles precisariam de 
segundo ano, de terceiro ano, e assim vai indo, vamos ver essa criança no 
terceiro ano? Ela vai estar no quarto ano que vem, isso é um processo, eu 
pensaria assim, como vai indo o nível deles. 

 

 Por fim, uma das inspetoras questiona o fato de a avaliação não ser 

aplicada a todas as turmas, todos os anos já que, na opinião dela, aplicando 

apenas no 5º e no 9º ano “não dá tempo da escola correr atrás para melhorar o 

ensino quando estiver ruim.”. 

 Em relação às informações sobre o desempenho dos alunos, sobre a 

nota da escola, duas delas informaram não ter conhecimento, as outras duas 

disseram que a “escola melhorou”, que houve uma reunião para falar disso, 
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uma delas mencionou que a escola está em 4º lugar. Perguntei se elas teriam 

alguma ideia do que levou a essa melhorae seguem algumas falas: 

 
Eu vou atribuir uma parte desse mérito à nossa supervisora Marta, pelo que eu 
vejo, ela trabalha bastante com os professores [...]. 

Pelo que eu notei, os alunos, parece que respeitam mais essa Marta, que é 
supervisora do que a própria vice-diretora. 

A Marta traz bastante material para os professores, ela vê muita coisa no 
computador, a gente vê que ela fica enfiada naquela salinha lá, ela chama 
muito o professor pra conversar. 

O jeito dela, ela é uma pessoa objetiva. 

Ela cobra aluno com celular na sala, ela cobra. 

Eu já vi falando pra professor, ‘olha, tal hora é horário de entrada’, pros 
professores também, cobra. 

Eu acho que é todo um trabalho de equipe, né, e também, de um ano pro outro, 
mudam muitas pessoas, muitos professores, às vezes sai um professor que 
não tem vontade de ensinar e vem outro com mais vontade de ensinar, tem 
tudo isso também, né. 

 

Mais uma vez o nome da supervisora do turno da tarde, Marta, é 

mencionado e o trabalho reconhecido como um diferencial para a melhoria da 

qualidade do ensino na escola e à melhora na nota do IDEB. 

A supervisora Marta, que compôs o grupo de apoio pedagógico comenta 

a atual nota do IDEB: 
 
O pessoal brincava, o lanterninha da cidade, na época, eu tinha acabado de 
me lotar aqui, né, eu ainda pensei, nossa, onde eu fui ficar? Porque querendo 
ou não, olhando, assim, eu cheguei, já saí de licença maternidade, e, de 
repente, quando eu volto, nessa situação, mas, de lá pra cá, a gente foi 
trabalhando, empenhando, e o resultado do IDEB, nós não o esperávamos, do 
último IDEB, nós não esperávamos, porque assim, a gente não mascara 
resultado, não escolhe aluno, aí a gente faz o que é obrigatoriamente previsto e 
legal de se fazer no dia da aplicação, então, nós não esperávamos o resultado, 
foi uma grande surpresa, a nossa situação individual, nosso avanço, aí, depois, 
quando começaram as comparações entre as outras escolas municipais da 
cidade, que a gente pulou para uma quarta posição, foi uma grande festa, mas 
foi uma deliciosa satisfação e sensação de trabalho cumprido. 
 

A supervisora atribui a melhora na nota do IDEB ao fato de a secretaria 

de educação ter disponibilizado professor para acompanhamento pedagógico; 

reestruturação do período integral; oficinas de leitura, alfabetização e 

letramento; atividades esportivas e, por fim, a um trabalho de interpretação dos 

enunciados da Prova junto aos alunos. 
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O grupo de apoio pedagógico informou que existem ações na escola 

voltadas para a prova Brasil:  
 
O primeiro trabalho tem que ser das professoras conhecerem, e a partir daí, 
elas saberem quais as expectativas do trabalho delas no final de cada período, 
né, então, existe sim, todo um trabalho, não só com os professores, atualmente 
a gente já está estendendo esse conhecimento para os pais, porque apesar de 
nossa comunidade ser carente, eles falam, ah, eles não entendem de nada, 
eles estão começando a entender, a gente está começando a mostrar que o 
ensino é acompanhado progressivamente, e eles estão começando a festejar 
as conquistas também. 
 
Até porque se a gente não fizesse esse trabalho de que é importante que a 
criança faça, tenha esse outro olhar, essa outra visão, que é uma visão de fora 
da escola, eles não mandam os filhos no dia dessas avaliações. 
 
As falas do grupo corroboram nossas percepções acerca do trabalho de 

convencimento dos pais – conforme depreendido das falas dos mesmos-sobre 

a importância das avaliações externas: 
 
Não, é dia letivo, mas eles falam, ah, é prova, não vou fazer, nessa campanha, 
a gente orienta, manda bilhete, que é importante, que no próximo ano tem 
resultado, tem expectativa, e que esses resultados norteiam as próximas ações 
da equipe docente, então, eles precisam entender, não é só fazer por fazer, é 
fazer e ter uma consequência para o futuro, uma mudança. 
 
[...] é feito o trabalho assim, nas reuniões e com os pais, uma semana antes, 
manda bilhetes, bem explicados, da importância, e que o trabalho dos 
professores, e a aprendizagem do aluno é avaliados não só pela escola, mas 
também pelo governo. 
 
A gente tem colocado muito a ideia, de que no dia da avaliação externa, é um 
dia que nós já estamos preparados pra ele, é um dia que a gente mostra o que 
aprendeu, não é um dia pra pânico, para estresse, pra criança chorar, não, é 
um dia pra ela chegar e simplesmente fazer, ela teve conhecimento, ela teve 
preparação para aquilo. 
 
Algumas falas desse grupo sugerem que há uma conformação das 

práticas pedagógicas em relação à Prova Brasil: 
 
[...] as supervisoras já trabalham com os professores pra fazer bem nos moldes 
das avaliações externas, quer dizer, seria melhor que fosse uma coisa mais 
interpretativa, como são os vestibulares, o ENEM, todas as avaliações do ano 
são nesse estilo, não é preparar pra avaliação para ter nota, não, porque todas 
as avaliações que o menino vai passar na vida escolar, vai ser dessa maneira. 
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 Questionei se a matriz de referência da Prova Brasil é que define os 

planos de aula e de ensino e elas informaram que eles compõem os planos de 

aula e de ensino, mas que não os definem, apenas os norteiam: 
 
As professoras conhecem, mas elas não definem o que vai ser feito na hora, 
elas têm conhecimento, os itens da avaliação fazem parte do dia a dia delas, 
mas não são o único modelo de trabalho [...] Não define, mas não com rigor, 
norteia. 
 
[...] por exemplo, o que é esperado pro quinto ano, tem que ser começado a 
trabalhar anteriormente, lá seria pra sua consolidação, mas, por exemplo, 
vamos pegar lá, efeito de ironia, é uma área pra nós em que os alunos têm 
extrema dificuldade, nós já estamos trabalhando desde o terceiro, e ainda não 
consolidou. 
 

 
 Perguntei se era de conhecimento da comunidade escolar que a escola 

obtivera uma nota mais alta em relação às últimas e o grupo informou que o 

resultado foi amplamente divulgado e, inclusive, comemorado:  
 
Sim, é do conhecimento e foi muito festejada, porque subiu, né, uma arrancada 
muito positiva, e melhorou a autoestima dos alunos, dos profissionais, da 
comunidade escolar. 
 
 Fizemos reunião com todos os segmentos da escola, festejamos, fizemos 
festa, inclusive, e mostrando assim, que esse crescimento não se deu só por 
causa dos alunos e professores, mas por causa de toda comunidade, todos os 
funcionários, o empenho dos pais também. 

 
 
 Dirigi-me especificamente à supervisora, cujo nome foi mencionado por 

quase todos os grupos entrevistados, sobre o que ela achava da avaliação 

externa e de como se utiliza dela no seu trabalho: 

 
Um outro olhar sobre a escola, e sobre o nosso trabalho, porque pode até pode 
demorar um certo período pra sair o resultado, mas dá uma outra visão, porque 
às vezes a gente julga que está num padrão de qualidade bom e a prova nos 
mostra que nem tanto, ou, às vezes, a gente se surpreende com os resultados, 
nossa, eu avalio, não em formato de avaliação externa, faço uma avaliação 
processual e o aluno como ele vai bem numa avaliação dessa? É a grande 
maioria deles, por exemplo, significa que está melhor do que a minha 
expectativa, então, é um novo olhar, e olhares são importantes. 

 
 A fala da supervisora nos permite dizer que ela parecer fazer uso do 

resultado as avaliações externas como um parâmetro para a qualidade do 

ensino na escola. No entanto, acredita que um componente lhe falta: 
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Mas eu acho que falta nessa avaliação, eu não sei se cabe a esse sistema, 
mas a questão, assim, da realidade da comunidade que está inserida, não leva 
em conta, a comunidade em que o aluno está inserido, também não sei se isso 
compete ao sistema de avaliação externa, como exemplar. 
 
 
O grupo faz a ressalva de que o contexto socioeconômico de que faz 

parte a comunidade escolar deveria compor a avaliação, posto que acreditam 

que esse interfira sobremaneira no desempenho dos alunos, sobretudo no que 

diz respeito ao acompanhamento familiar, ou da falta dele. Acrescentam ainda, 

sobre isso, que os pais não gostam de responder ao questionário 

socioeconômico e que fazem questionamentos do tipo: “por que o governo quer 

saber quantas televisões eu tenho na minha casa? [...] Por que o governo tem 

que saber qual é minha renda?”.O grupo acredita que a indisposição tem a ver 

com o recebimento de benefícios sociais, tais como a Bolsa Família e que os 

pais possam temer perde-los ou que sejam uma forma de controle. 

 O grupo de apoio pedagógico atribui o melhor desempenho dos alunos 

na Prova Brasil a vários fatores: 

 
O que aconteceu aqui mesmo é que, por exemplo, o maior número de crianças 
nas oficinas do período integral. Garantir comida na hora certa ajudou muito. 
Nós temos o apoio da secretaria da educação que é: cede um professor pra 
fazer intervenção individual para os que têm dificuldade de aprendizagem, nós 
temos trabalho, conselhos de classe com frequência, todo mundo, todos 
segmentos trabalhando junto, tudo isso favoreceu muito, e nos últimos três 
anos, nós tivemos o menor número de troca de professores possíveis, 
contratos foram mantidos na mesma unidade, então, as pessoas criaram 
identidade com a escola. 
 
É, as pessoas trabalharam com a comunidade o tempo suficiente pra saber o 
que, quem é essa comunidade, quais são as peculiaridades dela, e o que 
precisa ser ofertada a ela. 

 

Conforme podemos observar, os fatores aos quais a equipe pedagógica 

atribui à melhora no desempenho dos alunos são de ordens distintas, ou seja, 

dizem respeito ao trabalho pedagógico em si, mas fica claro que o mesmo só 

foi possível porque houve melhor suporte do poder público disponibilizando 

profissionais para acompanharem os alunos com dificuldades de aprendizagem 

e mantendo os contratos com os profissionais não efetivos, o que interfere 

sobremaneira na continuidade e, por isso, na efetividade do trabalho. Em 

relação ao trabalho pedagógico, especificamente, as falas sugerem que há um 
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acompanhamento sistemático e, também, que há horários e espaços para 

diálogos e trocas de experiências. 

Sobrea que atribuemo fato de todos os segmentos da escola 

comemorarem a melhora da nota do IDEB do 5º ano, mas não mencionarem, 

espontaneamente, o resultado do 9º ano temos o seguinte: 

 
O segmento do sexto ao nono é muito complicado, porque é assim, são muitos 
profissionais que pertencem a outras escolas e não têm um vínculo tão grande 
como a equipe que é do primeiro ao quinto, da educação infantil, é muito aluno. 

É muito contrato, eu fui lotada aqui na escola há três anos, nesses três anos, 
cada ano era uma professora diferente, então não teve mesmo a mesma 
continuidade de trabalho, tinha muito contrato, então, não pertence à escola, 
como nós já temos, muitos alunos, professores, cada um tem uma maneira 
diferente de trabalhar, e ao mesmo tempo tem que ficar todos juntos naquele 
momento. 

Não acredita na avaliação externa, isso, eu sinto, eu vou falar como vice-
diretora agora, que trabalha do sexto ao nono, tem gente que acha que faz por 
fazer [...] porque tem que fazer, faz parte do sistema e entra como 
obrigatoriedade, mas ainda não assumiu ela como processo. 
 
Eu trabalhei no ano de 2012 e 2013 com reforço com os meninos que tinham 
nono ano também, trabalhando essa questão da interpretação, porque às 
vezes a própria resposta ou o caminho a seguir está no enunciado da questão, 
trabalhei muito com eles essa questão, mas aí, assim, os alunos não quiseram 
participar, eram muito poucos, entendeu? Acho assim, os maiores, o pai e a 
mãe às vezes na conseguem fazer com que eles venham, diferente dos 
menores, você avisa os pais e eles vão cobrando, agora, os maiores, por si só, 
não teve muita participação. 
 

Essas falas sugerem que para esse grupo descontinuidade no trabalho e 

o sentimento de não pertencimentos dos docentes das séries finais interferem 

no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e, portanto, no resultado da 

avaliação externa. Sugerem-nos ainda que alunos das séries finais não sejam 

acompanhados pelos pais como os das séries iniciais e que a falta desse 

acompanhamento e de uma consequente cobrança também interferem na 

questão abordada. O grupo relatou, ainda, que há falta de docentes das séries 

finais. 

O grupo de docentes das séries iniciais confirma o que foi relatado pela 

equipe pedagógica, sugerindo haver uma conformação pedagógica em relação 

à matriz de referência da Prova Brasil:  
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A gente conhece metas, habilidades, foi isso que fez a diferença em nossa 
IDEB. 

Exatamente, a nossa supervisora, ela passa, ela se atentou a trazer pra gente 
desde a matriz, até todo conhecimento, foi isso que fez nosso crescimento [...] 
a visão dela foi muito bacana no começo do ano, ela disse: ‘sabe por que a 
gente não está conseguindo?’ Porque a gente não está trabalhando em cima 
dessa matriz, do que vem e do que é trabalhado em sala de aula, ela pediu: 
vamos mudar, vamos trabalhar com as crianças, de acordo com a Prova Brasil, 
de acordo com o que vem, então, seguimos isso e as crianças, todas as 
avaliações são seguidas de acordo com a Prova Brasil. 

E sempre o cuidado de três provas avaliativas por bimestre, e a gente trabalha, 
ou tipo pergunta e resposta, e trabalha na sala de aula em cima de múltipla 
escolha, como a Prova Brasil, no formato que ela tem [...] se você não tem 
prática de fazer, se você não tem conhecimento, você e não vai fazer nunca. 

 

 O fato de darem provas aos alunos no formato da Prova Brasil 

sãojustificadospela condição em que os alunos se encontravam em relação à 

mesma: 

 
 Daqui pra frente, a gente espera que o IDEB continue, porque se está 
trabalhando, é um processo, não pode dar errado, né?[...] Então, estas 
crianças, se fizerem essa avaliação bem, então, a gente já começou há três 
anos, e eles já começaram a aprender a entender. 

Eles tinham dificuldade até pra entender o gabarito [...] Não é o ensinar, é o 
gabarito [...] Vamos supor, múltipla escolha, você vai preencher o cartão 
resposta, eles faziam confusão na hora do A, B, C, então, desde isso foi 
treinado periodicamente, agora, se entregar pra eles, ((vozes sobrepostas)) ele 
não fica mais nervoso, ele sabe o que tem que fazer. 

Ele sabe as alternativas e esse exceto, eles não sabiam o que significava isso 
[...] Não, esse exceto pega adultos. 

E a gente trabalhou isso com eles, entendeu? Outra coisa, apenas a opção I, II, 
III está correta, eles não entendiam esse tipo de coisa, o enunciado é difícil pra 
eles. 

A interpretação, que era o maior problema, a interpretação da questão [...] se 
você desse uma questão pra eles escolherem, eles saberiam, mas do jeito que 
elas vinham, eles não entendiam, então, eles falavam, o que é pra fazer 
mesmo? Eles não sabiam o que era pra fazer, então, nós estamos 
massivamente. 

Cresceu a partir do momento em que eles aprenderam a fazer a prova, a 
interpretar a prova, eles tinham conhecimento só que não sabiam interpretar a 
prova. 

E controlar tempo, agora a gente trabalha com eles assim, primeira avaliação 
que vocês têm, 50 minutos, vamos supor, pra fazer, subdivide o tempo pra eles 
irem trabalhando em cima daquilo, sabe? Tinha alguns que acabavam e nem 
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tinham chegado no meio da prova, hoje não, hoje eles conseguem fazer dentro 
do tempo certinho. 

 

 Conforme relatado, esse grupo de docentes acredita que a falta de 

familiaridade com o modelo de prova da Prova Brasil era um dos motivos pelos 

quais os alunos não tinham bom desempenho na mesma. O maior problema 

era em relação à interpretação dos enunciados. Questionei se dar provas no 

modelo da Prova Brasil não seria uma forma de engessamento e tal 

questionamento foi veementemente rechaçado: 
 

[...] é uma coisa a mais [...] Tanto que as avaliações não são todas iguais à 
Prova Brasil, são questões abertas, são questões discursivas, são questões, a 
última é que é igual a da Prova Brasil, as duas primeiras não são. 

As outras são questões discursivas, o que você acha disso, o que você 
compreende daquilo, a opinião deles, totalmente diferente, e o formato da 
última, daí da forma da Prova Brasil, de múltipla escolha e com gabarito, só 
uma, as outras duas não. 

 

 O grupo relata que comparam os resultados com as outras escolas de 

rede: 
No módulo, Aqui na escola mesmo, já fez a comparação, as outras escolas. 

A Marta trabalhou com a gente o módulo e ela nos mostrou, e aí nós fizemos 
as discussões em grupo de como foi as outras escolas e a nossa escola, como 
a gente estava, de onde a gente estava e pra onde a gente foi, aonde a gente 
chegou, entendeu? Daí foi feito no módulo, um gráfico que ela colocou pra 
gente, 

 

Fazem, ainda, alguns apontamentos sobre a avaliação: 

 
Outra coisa que eu acho, eu gosto da Prova Brasil pelo seguinte, ela vem no 
formato que eles vão fazer pro vestibular, pro ENEM, é igualzinho, a diferença 
com o ENEM é que o enunciado é muito grande, mas o tipo de prova é igual, 
então eu penso que a gente trabalhando com eles desde agora no fundamental 
assim, tá preparando pro estilo de prova que eles vêm, um concurso público, é 
diferente? 

Eu gostaria de fazer uma ressalva a respeito dessa avaliação Prova Brasil, é 
no sentido da realidade do Brasil, como é que eles podem generalizar em nível 
nacional, a nossa região, nós sabemos que a região do sul de Minas é a região 
mais rica do estado, como pode comparar a mesma situação das crianças do 
Vale do Jequitinhonha por exemplo? Que não tem o mínimo necessário, um 
aporte para o professor, coitado, que faz com boa vontade, se ela não tem 
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nada por trás que ajude um suporte, como eles podem generalizar isso a nível 
nacional? Eu tenho uma ressalva a respeito disso. 

Mas a provinha Brasil já era pra fazer esse diagnóstico, de cada região, só que 
deveria saber olhar o percentual, o numero aí, tá baixo, médio, né, como é que 
tá, AÍ sim, uma Prova Brasil, o objetivo de ser assim, é essa. 

Nós tivemos um monte de coisa, como ele pode, por exemplo, comparar com 
uma escola do vale do Jequitinhonha? Dentro do nosso próprio estado, é 
complicado. 

 

 Nos apontamentos acima, podemos verificar uma crítica contundente em 

relação à padronização das provas considerando a diversidade 

socioeconômica e cultural do país e, até, mesmo, dentro do próprio estado, 

comparando a região do sul de Minas com o Vale do Jequitinhonha, o qual, 

conforme é de conhecimento. Nesse momento questionei o grupo o motivo por 

estarem localizados na região mais rica do estado, segundo as percepções 

dele próprio, e só agora, na última medição ter conseguido atingir a meta 

proposta.  

 

Quando conseguiu detectar realmente o que acontecia, porque não era por 
falta de trabalhar conteúdo, entendeu? Então, a partir do momento em que foi 
detectado qual era o problema [...] a interpretação. 

Mas é justamente isso, não é conteúdo, eles sabem, eles não entendiam. 

Houve as reuniões, o que vocês acham? Aí, alguém começou a puxar o fio, 
será que não é por que eles não estão entendendo a prova? 

 

Parece estar veiculado nas falas acima uma percepção de senso comum 

de que a situação socioeconômica é definitória no sucesso ou fracasso escolar 

e não há uma reflexão crítica sobre o fato de que as desigualdades sociais 

estão em todos os lugares, em todas as regiões, em todos os municípios. 

Todos os profissionais entrevistados falaram sobre o fato de esta comunidade 

escolar em questão ser uma comunidade menos favorecida, mas quando 

comparam o Vale do Jequitinhonha com o Sul de Minas, há o apagamento de 

que no Sul de Minas também existe comunidade carente e menos favorecida 

economicamente. Justificam o fato, não no aprendizado das crianças, como se 

as crianças do sul de minas tivessem condições de aprender melhor, a 

explicação que conseguem dar para a questão limita-se à interpretação da 
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prova, ou seja, os alunos daqui, quando não aprendem é “só” por uma questão 

de interpretação, resolvido esse problema, resolve-se o restante. Para dar 

continuidade a essa discussão perguntei como conseguiram detectar o 

“problema”: 

 
[...] a gente conversa toda sexta-feira. 

[...] é, os nossos conselhos de classe, senta ali, senta no computador, sala com 
sala, entendeu? 

[...] A Marta, sabe a pessoa que conhece aluno por nome, seja de que sala for, 
ela sabe os problemas de todos, e nós, eu sei do quarto ano, terceiro ano, 
segundo ano, então, nós sabemos as dificuldades da professora do quarto ano, 
ela sabe do quinto, nós sabemos as dificuldades das crianças dela, ela sabe 
das nossas crianças, quando vai passar do quarto para o quinto, é feito um 
relatório, essa criança é isso, isso, aquilo. 

É uma família aqui [...] É o que faz a diferença [...] Desde que ela começou. 

Não é trabalho de um dia pro outro não, entendeu?[...] E ela já está aqui há 
mais tempo também. 

E é legal, como ela falou, é uma família, foi por isso que a gente descobriu, por 
isso que o IDEB subiu, porque todo mundo trabalha em prol de uma coisa só, 
primeiro descobriu o problema, depois e muita conversa e muito diálogo, 
puxou-se o fio, é isso, vamos ver se é isso? Testou, é isso, aí ela vem com 
aquele jeito dela, vamos trabalhar então, todos em cima disso, vamos colocar 
nossos alunos, sabendo o que tão fazendo, então, vamos deixar eles 
pensarem, discutirem, falarem, então, por isso que nós temos as provas 
abertas, às vezes provas mais direcionadas, olha, foi o casamento perfeito. 

 

 As falas anteriores sugerem que há um trabalho em equipe na escola 

com os docentes das séries iniciais e que trabalharam e trabalham em conjunto 

para buscarem soluções para as dificuldades encontradas. Salientaram 

também que há um trabalho de reforço escolar muito efetivo, que uma 

professora fica por conta da atividade de reforço. A tônica do grupo de 

docentes das séries iniciais nos remete a algumas questões-chaves tais como: 

tempo para o diálogo, troca e uma boa comunicação. 

 Já os docentes dos anos finais, têm apontamentos bem diversos e a 

discussão sobre avaliação externa é mais abrangente. Na opinião do grupo, a 

nota do IDEB estigmatiza a escola e os alunos, já que não é possível traduzir, 

nesse resultado, as condições e o processo nos quais se dão o aprendizado: 
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Eu acho o seguinte, opinião, não sei se correta, eu acho que para as entidades, 
para as secretarias que tomam conta das escolas qualidade pra eles é número, 
se a escola foi bem nessas avaliações externas aí, é uma escola de qualidade, 
elas não querem nem saber se a escola faz um trabalho social, como a gente 
faz aqui no bairro, e outros bairros acontecem, porque às vezes é uma clientela 
complicada, desestruturada, é difícil você ter uma qualidade que às vezes eles 
querem, resultados por um número de uma prova de matemática ou português, 
é difícil, se for por esse parâmetro aí de qualidade, que a secretaria quer, que 
eles querem, porque a impressão que dá é que tem gente que fica sentado 
atrás de uma mesa analisando resultados, aí fica falando, essa escola é boa, 
essa é a última escola do ranking, não tem qualidade, mas vai lá ver o trabalho 
que é feito, tem que saber o trabalho que é feito na maioria das escolas, os 
professores trabalham com vontade, os diretores honram a camisa, só que é 
uma escola complicada, pela clientela que tem, porque pega um bairro, pega a 
periferia, igual a gente tem aqui, a família, a gente tava discutindo no conselho 
de classe, aluno fica de recuperação, por exemplo, é reprovado, a mãe não 
quer nem saber, não se dá ao trabalho, então, como é que você vai saber de 
qualidade com essa situação? 
 
[...] Aí a escola é taxada como a escola que tá em último lugar na classificação 
de uma prova do IDEB, depois de uma avaliação externa, a escola não tem 
qualidade, as pessoas não trabalham direito, então, a qualidade de ensino, é 
como o Vitor falou, mas tem que ter vários parâmetros, um deles é parte social 
da escola, às vezes, os alunos não conseguem ir com nota boa em português e 
matemática, mas é o que eles têm pra dar, tem que ver o aproveitamento 
deles, o que já foi feito, o que eles já conseguiram atingir e não chegaram a 
esse ponto em questão de nota. 
 
 
Há uma responsabilização do “sistema” pelo fracasso no desempenho 

dos alunos nas provas padronizadas, mas, por outro lado, há um 

reconhecimento de que essa prova expõe um nível de qualidade do ensino: 
 
 
Como você vai dar uma aula de qualidade com uma turma de 35 alunos igual à 
secretaria quer? Não é o professor, é o sistema, uma sala lotada de alunos, 
você vai dar uma aula de qualidade? Não adianta, por mais que você se 
esforce, não funciona. 

 
Em relação à matriz de referência da Prova Brasil, o grupo demonstra ter 

conhecimento, mas foram reticentes ao dizer se ela tem alguma implicação nas 

habilidades trabalhadas em sala de aula. Embora pareça não reconhecer a 

legitimidade do resultado da Prova Brasil, não deixam de ter uma preocupação 

com a nota: 
 
Essas questões da Prova Brasil, a gente trabalha com essas questões de 
matemática, a olimpíada nacional de matemática, a gente trabalha com essas 
questões, tentando aproveitar as questões, dentro da série que está inserida, 
fazer um tipo simulado, pra tentar chamar a atenção do aluno, olha, esse 
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exercício, por mais simples que seja, mas vai ser cobrado lá, pra ver se 
CHAMA a atenção. 
 
A gente vê o que ficou falho, pega os resultados das avaliações, inclusive, a 
gente até faz a descrição, a quais os descritores que eles tiveram mais 
dificuldade, aquelas questões. 
 

Em relação à última nota do IDEB, limitam-se a dizer que “melhorou 

bastante” e voltam a fazer críticas sobre a avaliação: 
 
Eu acho, particularmente, deveria ser, é, eles fazem avaliação no geral, pra 
todas as escolas, eu acho que eles não levam em consideração essas 
questões que a gente comentou aqui no início, a realidade de cada escola, 
então, eu acho isso muito superficial. 
 
Eles precisam de um parâmetro, de alguma coisa para jogar em gráficos 
aqueles números, eles fazem isso, na minha opinião, não estou falando que é 
certo ou se é errado, eles precisam de algo ali pra trazer, pra poder ter 
números ali pra apresentar, para as secretarias, pra onde for, mas eles 
precisam de alguma coisa, e através disso, sem saber a realidade de cada 
instituição de ensino. 
 
Na verdade, eu acho que não tem outra forma de fazer, se você pegar essas 
provas que vem, né, só que não deve ser levado em consideração só essa 
prova, e, de fato, não é só levada em consideração só a prova, tem outros 
fatores, né, evasão, repetência, e tal, só que na hora de mostrar o resultado 
final, devia ser feito de uma melhor forma, porque aí, eles acabam classificando 
escola, e aí, acaba servindo pra quê? O pessoal falar, ah, a escola não ensina, 
ah, é uma escola ruim, sabe aquele negócio? A gente sabe que a realidade 
não é essa, ou você pega uma escola classificada com A, está no primeiro do 
ranking do município aí, mas a gene sabe, que na realidade, como funciona na 
realidade, acaba servindo até pra político aí, mas quem tá dentro da escola 
sabe que não tem diferença de uma escola pra outra, isso aí, na verdade não 
funciona, a gente sabe que a realidade de todas elas . 
 
Eu acho que deveria ser feita uma avaliação mais criteriosa, antes de soltar 
isso aí. 
 
 
O grupo aponta alguns desdobramentos que deveriam ocorrer a partir do 

resultado das avaliações: 
 
A questão do investimento, que podia ser mais, ah, escola tem índice baixo, o 
que a gene vai fazer pra melhorar a escola, ia trabalhar isso praticamente, na 
prática. 
 
Por que aquela foi a última? Será que está precisando investir nisso, naquilo, 
tal, tá olhando com mais carinho pra nos próximos anos. 
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 Informei ao grupo, que foi o último grupo entrevistado, que em todas as 

entrevistas que fiz na escola ninguém mencionou o resultado do 9º ano, o qual, 

embora tenha tido considerável melhora, ou seja, passou de, para, não atingiu 

a meta prevista que era de 4.7, CONFIRMAR ISSO AQUI. Perguntei a que 

atribuíam o fato de a nota do 9º ano não ser mencionada nas respostas 

espontâneas à pergunta sobre a nota do IDEB da escola, as suposições foram: 

 
 
Resultado, qual foi o melhor resultado? Igual o Leandro falou, as pessoas se 
prendem a isso, qual o melhor resultado? O último campeonato que teve aí, a 
gente não lembra quem foi o vice, sabe quem foi campeão, isso aí, vamos 
dizer, a minha opinião disso aí, é cultural, a gente sempre vê quem atingiu o 
topo, não observa que o outro teve uma melhora também, a gente vai lá, quem 
está no topo, aquele? Então, vamos focar, jogar os holofotes lá, isso é minha 
maneira de pensar, o outro foi importante? , foi, mas é isso aí, quem foi o 
primeiro, então vou, não sei o que os dois pensam, mas isso que acho. 
 
O fato de sair do último pra ir pro quarto, opa, mudou totalmente a escola toda, 
né. 
 
Olha, é o que o Vitor falou, e, na verdade, é o seguinte, de fato, algumas coisas 
a gente sabe que até é verdade, né, a gente na sala de aula sabe as 
dificuldades que esses alunos têm aí, ainda mais em aula de matemática, a 
gente sabe que esses alunos, da dificuldade que eles têm no português e na 
matemática, então, alguns resultados que saem dessa escola, a gente sabe 
que é a realidade, porque às vezes é uma clientela de nono ano, que é uma 
turma que já teve maiores dificuldades, já foi ficando pra trás, então, chegaram 
no nono, mas não com aquela qualidade de fazer uma prova. 
 
 

 
Além de achar que é comum as pessoas focarem só o que está no topo, 

ressaltam, mais uma vez, que o processo ensino-aprendizado não aparece na 

nota e que os alunos podem ter vencido dificuldades surgidas ao longo da 

jornada escolar, mas que não o suficiente para atingirem as notas nas provas. 

E, de fato, com uma evolução de 0,8 pontos em relação à medição anterior, a 

escola teve a 3ª melhor evolução da sua rede de ensino. 

Relatei a esse grupo que fiz a mesma pergunta para o grupo de 

docentes das séries iniciais e que eles têm uma percepção de que há um maior 

acompanhamento das famílias quando os alunos ainda estão nas séries 

iniciais, que o número de troca de professores é menor que nos anos finais, 

que o trabalha é mais contínuo e que me pareceu que há uma previsibilidade e 

aceitação de que os alunos das séries finais tenham um menor desempenho 
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na prova, motivo pelo qual não fora comentado. Propus uma discussão sobre 

essa questão e foi consenso de que a falta de continuidade nos trabalhos, não 

só dos docentes, mas como da supervisão e orientação, têm um impacto 

negativo no processo de aprendizagem dos alunos: 
 

Acho que atrapalha não só o professor, por exemplo, supervisão, orientação, 
tudo atrapalha [...] tudo é contrato, acaba o contrato, chega no outro ano. 
 
Pra dar continuidade ao trabalho, daquele ano, estava comentando isso hoje, 
na sala dos professores [...] pra ter resultado, é preciso serviço a longo prazo, 
esse ano tem supervisora nova também, estava fazendo excelente trabalho, 
mas é contratada, não sabe se vai ficar ano que vem não, aí vem outra 
orientadora, até ela pegar o ritmo, aprender nome de aluno, acompanhar, já tá 
no meio do ano, quer dizer, precisava ficar dois, três anos, entendeu? Ai dava 
pra desenvolver alguma coisa. 
 

 
Conforme podemos perceber, de imediato, houve uma atitude defensiva 

em relação à não menção da nota do 9º, mas quando relatei as justificativas 

que o grupo dos docentes das séries iniciais deu para o fato – e nenhuma 

delas responsabilizava os docentes -, o grupo das séries finais saiu de um 

posicionamento defensivo para comentar as questões apresentadas, 

corroborando as mesmas.  

 Por fim, temos as percepções da diretora da escola, a qual foi a primeira 

a ser entrevistada: 

 
O nosso trabalho na escola, pelo menos o período em que eu assumi a gestão 
na escola, nunca foi correr atrás de um resultado, de uma avaliação externa. 
Primeiro a gente tinha que reestruturar todo o espaço interno da escola, 
trabalhar com as questões todas de planejamento, de projeto político-
pedagógico, de gestão da escola, de gestão de pessoas, para depois que nós 
colocássemos a casa em ordem, pensar na questão de aprendizagem. E um 
foco que nós tivemos aqui desde o começo, a equipe gestora todinha porque 
eu não dirijo sozinha a escola, tem uma série de pessoas que me auxiliam e 
acabam sendo, inclusive, minhas muletas, são pessoas assim importantes no 
desenvolver e desenrolar do trabalho – é criar uma identidade com a escola. 
Enquanto os meninos, no nosso modo de pensar, quando nós chegamos aqui, 
eles não tivessem amor pela escola, eles não se identificassem com a escola, 
esse aprendizado não ia acontecer. Então primeiro foi todo um resgate social, e 
um resgate de amor e valorização da escola, para depois chegar no resultado 
de aprendizagem.  

 
 

[...] Comemoramos muito o resultado, foi muito choro: choro de tristeza 
anteriormente a cada resultado que saía, porque hoje o índice que a gente tem 
que mede a qualidade de ensino nas escolas, o índice público é o IDEB. E nós 
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batíamos muito na tecla de: por que não acontece esse resultado aqui na 
escola se a gente tem certeza que a gente está remando para o lugar certo, a 
gente está de acordo com a maré e a coisa não aparece, o trabalho não 
desenvolve, ou melhor: o trabalho desenvolve, mas na hora que chega o 
resultado ele não vai aparecer. E esse ano a gente deu um salto muito grande 
em relação aos anos anteriores, nós ultrapassamos a meta proposta para 
2021, está bem além, inclusive, e de um patamar de lanterninha, hoje a gente 
está na quarta posição no município. Então isso foi muito importante e, assim, 
ver que realmente a aprendizagem está acontecendo dentro da sala de aula. 
Então o resultado do IDEB para nós aqui na escola, a leitura que a gente faz é 
que foi a consequência de um trabalho. Ele não foi focado, ‘ah, a gente vai 
treinar a molecada para poder fazer o IDEB’. Então a gente vai fazer acontecer 
uma aprendizagem realmente significativa dentro da escola para que o IDEB 
seja consequência. Então o IDEB é consequência de um trabalho bem feito. É 
um processo. 
 
 
Há um reconhecimento, por parte da diretora, de que a nota do IDEB 

mede a qualidade da escola e que o resultado alcançado foi consequência de 

um trabalho de médio prazo, o qual contou, primeiramente, com um resgaste 

social da comunidade escolar e com a construção de uma identidade para com 

a escola. Suas falas sugerem, ainda, que há um bom entrosamento da gestão 

com a equipe pedagógica. No entanto, apesar de reconhecer o IDEB como um 

indicador de qualidade, a diretora, a exemplo do que alguns docentes 

comentaram, parece sentir “falta” de um indicador que exponha questões 

intrínsecas ao processo de aprendizagem dos alunos: 
 
Eu vou ser bem franca em relação a essa resposta. Na minha opinião, hoje nós 
temos o IDEB e eu respeito enquanto indicador de qualidade de ensino. E na 
minha opinião ele é um dos indicadores. Porque nós temos um monte de 
indicadores da escola que não conseguem, que não podem nem ser medidos. 
Relação interpessoal, o olhar de um aluno na hora que ele pipoca para 
aprender a ler, outro exemplo, aquele que está tentando lá com o material 
dourado fazer uma operação e de repente ele descobriu o “vai um” ali no meio 
do material concreto e ele consegue transpor aquilo pro abstrato. Então isso é 
coisa que indicador nenhum mede. Nenhum. Só eu falo que, eu costumo falar 
isso aqui na escola que nós temos dois elementos essenciais dentro da escola: 
o primeiro deles é o aluno, porque sem ele a gente não ia estar aqui dentro e o 
segundo é o professor. Então esses dois têm que estar assim, muito, mas 
muito envolvidos no processo. Muito, muito, muito. Porque se não tiver, não 
acontece resultado. Agora nós temos uma porção de projetos, por isso que eu 
reforço e peço para você entrar no face da escola, que nós temos, acho que 
umas 800 imagens. O face da escola foi criado no ano que eu entrei aqui. Eu 
fiz, olha, a escola fica longe, é contramão, se você fala lá no centro da cidade 
que existe uma Escola Municipal Doutor Vasconcelos Costa, eles perguntam 
se é de comer, se é de beber, porque ninguém sabe aonde isso fica. É em 
Pouso Alegre? Então a gente precisa mostrar o que a gente faz lá fora. É a 
primeira coisa que vai fazer com que os meninos valorizem aquilo que eles 
fazem aqui. Então hoje a gente tem um monte de seguidor, os próprios alunos 
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são amigos da escola Vasconcelos Costa. Colocam comentários, postam as 
coisas, a tecnologia para gente foi uma ferramenta assim muito boa, muito boa 
e muito positiva para poder divulgar o trabalho que eles mesmos fazem e 
apresentam e aproveitam, e traz identidade com a escola. Gosto pela escola. 
Hoje, se você pergunta para eles assim: “Vocês têm vontade de estudar em 
outro lugar?”. “A gente tem sim. Mas não é igual aqui.”. E o mais gostoso foi a 
primeira turma de nono ano a se formar, eu falei para eles o seguinte: 2010 
para 2011. “Vocês vão morrer de saudade dessa escola,”. Sabe aquela coisa 
assim de comprar as crianças? “Vocês vão ficar muito tristes a hora que vocês 
passarem aqui na frente, Vocês estão reclamando da escola? Vão ver quando 
forem lá para fora”. 

 

Parece haver, nessa falta, um sentimento de que embora o IDEB diga 

algo a respeito da qualidade da escola, que o mais importante não é o fim em 

si mesmo, ou seja, o resultado, mas o caminho percorrido para chegar a ele, ou 

seja, o processo. Essa fala corrobora a perspectiva da supervisora das séries 

iniciais, dando indícios de que há um alinhamento de perspectiva e de trabalho 

na escola. 

A fim de compreender como o trabalho foi iniciado, pedi à diretora que 

relatasse como se deu esse movimento de trabalho com a avaliação externa 

desde sua chegada, qual foi a motivação dela para propor o alinhamento das 

práticas pedagógicas referenciadas pela Prova Brasil: 

 
A questão da baixa aprendizagem das crianças na hora que eu cheguei isso foi 
chave, porque aí eu entrava na sala de aula, a coisa que me tocou muito foi a 
primeira semana de sondagem, a equipe que caiu de paraquedas já tinha 
praticamente um mês do ano letivo corrido, eu cheguei aqui como a pessoa 
totalmente estranha no ninho, eu não era dessa comunidade, era de outro 
lugar, foi o que mais me pegou foi chegar na sala de aula na primeira semana e 
falar: “E aí, o que que vocês têm para me falar da escola?”. Pelo menos 90% 
dos alunos não gostavam da escola, eles queriam estudar em outro lugar 
porque essa escola era ruim, os professores eram ruins, porque na outra 
escola aprendia-se diferente, aprendia-se mais, Então eles tinham uma baixa 
autoestima inerente e uma coisa quase que crônica que, eu sou bem sincera, a 
hora que eu enxerguei isso aí, eu assim: “não vai dar certo, eu não vou 
conseguir dar conta” e cheguei no primeiro ano com uma equipe que não era 
minha. Eu cheguei de carona, só a diretora. As vices eram do diretor antigo, 
então para mim foi muito difícil. Tanto que eu cheguei em fevereiro e quando foi 
em julho eu procurei pela secretária e disse: “Estou entregando. Eu não quero. 
Eu não vou dar conta.” E ela “Não, você vai ficar, você vai dar conta, você é 
capaz, vai ficar e vai ficar”. E eu fiquei e deu certo. No outro ano a gente trocou 
a equipe, então foi tudo muito devagar.  
 

A diretora admitiu que não tinha conhecimento nem dos descritores da 

Prova Brasil e que na escola não se fazia menção à avaliação externa. A partir 
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daí, ela se inteirou a respeito e iniciou um trabalho de capacitação na escola, 

convidou profissionais da rede estadual para dar esse tipo de formação aos 

docentes em conjunto com a equipe pedagógica. Depois dessa etapa, o grupo 

passou a trabalhar sem orientação externa. Paralelo a esse trabalho, ela relata 

que teve que fazer um trabalho de estreitamento de laços com as famílias 

porque passou por muitas dificuldades no início devido à falta de identidade 

com a comunidade escolar: 
  
Foi muito difícil. Faltavam que eu tinha vindo da elite. Se eu ia querer elitizar a 
escola, então, por isso que eu falo que tem essa questão toda de diferença de 
um lugar e outro, independente de sermos da mesma rede, nós fizemos o 
mesmo concurso, tem diferença. E aí a hora que você se apresentava cada 
dois anos um resultado lá embaixo, você falava: “Poxa, dois anos que a gente 
deu murro em ponta de faca e não deu certo e não deu certo,”. Só que a gente 
mudou a metodologia a partir dos pais. Como que foi feito: as reuniões de pais, 
quando eu cheguei aqui, eram reuniões longas, com assuntos desnecessários, 
cansativos e que muitas vezes eu escutava dos pais: ‘Eu prefiro ficar na minha 
casa assistindo à novela, porque eu trabalhei o dia inteiro e eu quero 
descansar, do que ficar vindo aqui e escutando a professora falar balela. ‘A 
gente tinha assim, 2, 3, 5 pais no máximo em cada sala de aula. Um 
desperdício de dinheiro danado, porque você tinha iluminação, água, banheiro, 
funcionário, muitas vezes em hora extra daquilo porque não tem turno da noite 
aqui. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Aí as duas primeiras coisas 
feias que a gente fez, mas que deu resultado e eu não tenho vergonha 
nenhuma de falar. Primeira: estamos em uma comunidade de uma situação 
socioeconômica menos privilegiada. Então vamos tentar agradá-los. Agradar 
de que jeito? Nós fazíamos sorteios de pequenos brindes. E a segunda coisa: a 
gente dava um cafezinho para eles, Então eles vinham para a reunião com a 
seguinte situação: tem o que comer e tem presente. 
 
 Embora a própria diretora tenha o julgamento de valor de que 

obteve a adesão dos pais às reuniões, o fato é que surtiu efeito, os pais 

passaram a frequentar as reuniões, as quais, segundo ela, passaram a 

ser mais objetivas, tendo feito, inclusive, uma pesquisa de opinião junto 

aos pais a fim de verificar o melhor horário para reunião. A partir desse 

envolvimento com as famílias, a diretora disse que o trabalho foi ficando 

mais produtivo. Diante do exposto, podemos supor que não havia 

identidade da diretora para com a comunidade escolar e nem desta para 

com a escola. Há indícios claros de que esse foi um trabalho 

desenvolvido em conjunto, ou seja, ao mesmo tempo em que a diretora 

fazia um trabalho de convencimento dos pais, da necessidade de 
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participarem da vida escolar de seus filhos, essas ações desencadearam 

um estreitamento que gerou confiança e esta, por sua vez, possibilitou a 

construção de uma relação identitária da comunidade para com a 

escola. Dessa forma, passaremos agora às percepções que essa 

comunidade tem de qualidade, de qualidade da educação e de 

qualidade do ensino, ainda que essa distinção, a priori, não lhes seja 

clara. 

 

4.2.2. Percepções de qualidade 

 

Com o objetivo de desvendar o conceito de qualidade na fala dos 

entrevistados foi perguntado o que entendem por qualidade em termos gerais 

e, no âmbito da educação, o que seria qualidade da educação e qualidade do 

ensino e se a escola em questão seria uma escola de qualidade. 

Para o grupo de pais percebe-se que predomina a associação de 

qualidade com o trabalho desenvolvido pelos profissionais da escola que, para 

eles, são o diretor e os professores. A dedicação aparece como associada à 

ideia de qualidade: 

 
Um bom diretor, uma pessoa que se dedica pra escola; Bons professores 
também; Um professor que se empenhe que sua sala seja uma sala melhor, 
que sua sala seja em primeiro lugar, porque tudo aquilo que está em primeiro 
lugar é porque houve uma dedicação, para que os alunos aprendessem bem, 
então, acho que é isso, dedicação do professor pra sala.  

 

No debate do tópico, o grupo de pais associa qualidade ao fato de 

escola ter uma estrutura para funcionamento de período integral: aulas de 

violão, coral, capoeira, dança; atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

projetos (trânsito, cidadania, paz); passeios recreativos e culturais; natação (a 

qual se dá em ambiente externo à escola); boa alimentação: “Eu acho positivo, 

a alimentação deles, a alimentação deles é boa, é gostosa, bem feita,”; 

“tranquilidade em trabalhar o dia inteiro e saber que o filho está em segurança”. 

As aulas extras, sob a ótica das mães, são entretenimentos que despertam o 

interesse dos alunos em frequentar a escola: 
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[...] ela fica dia de segunda feira: ‘mãe, vamos que estou atrasada’, sendo que 
no dia em que é só uma aula comum, ela fica lá, então, é uma coisa que ajuda 
eles a se entreter, na escola, que atrai, e ela gosta muito de fazer essas aulas. 

Acho que o que ela falou, o curso por fora, projetos, às vezes as outras mães 
comentam as atividades que têm, eu acho muito interessante, as atividades, os 
passeios, alguma coisa, mesmo dentro da escola, os funcionários. 

 

Alguns aspectos positivos apontados têm relação com a 

interação/relação da escola com os alunos e com a família: afetividade/carinho 

dos funcionários com os alunos; boa comunicação com a família, incentivo aos 

alunos: 

 
[...] outro ponto positivo que eu acho, os funcionários, em geral, muito 
carinhosos, se veem o aluno, qualquer aluno que seja, no corredor: ‘o que você 
está fazendo aí?’‘o que está acontecendo com você?’, ‘ah, tia, eu não tô 
passando bem, ’ a gente tá tentando passar o aluno pra orientação, e isso aqui, 
não é só com minha filha, eu vejo em geral, pra todas as crianças, o carinho 
dos funcionários com as crianças [...] É um conjunto, entendeu? Não é só 
inspetor de aluno que vai cuidar de aluno, se a gente está passando, se a 
gente viu uma criança que tá precisando de ajuda, passando mal, né? Daí é 
obrigação da gente, cuidar dessa criança. 

 
 Outras falas corroboram o que foi dito acima: “Eu acho isso muito 

importante pro filho da gente, porque você tem uma segurança, que seu filho 

está dentro da escola e está bem cuidado, esse ponto eu acho positivo”. O 

grupo ressalta a boa comunicação e suporte da escola para com os pais:  

 
[...] e também, tudo que tem na escola, os eventos que tem, eles mandam 
bilhete, no caderninho da criança, a criança já chega e, mamãe, tem, a 
professora, vai acontecer isso, vai ter uma festa, vai ter, então, a gente fica 
contente com isso porque é tudo, eles avisam, tudo certinho, tem aquele 
contato do professor com as mães, isso a gente não pode reclamar. 

[...] Tem bastante comunicação, se o filho passa mal, eles já ligam. [...] não 
deixa a criança doente na escola, tem lugar que a gente vê, a criança com 
febre lá e ninguém ficou sabendo, a gente só fica sabendo na hora que chega 
em casa, aqui não, se acontece algum problema, eles ligam, a gente vem aqui 
na escola, eles chamam, se tem alguma criança com dificuldade, eles chamam 
o pai na escola, então, isso, pra gente, é uma tranquilidade que a gente tem. 

 

No mais, numa perspectiva positiva, o grupo de pais ressalta que é 

informado do desempenho dos filhos, que recebem bilhetes contendo 

informações sobre a participação e desempenho dos filhos e que ficam 

orgulhosos quando os filhos recebem a “Honra ao mérito” – uma homenagem 
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aos alunos que se destacam, concedida todo bimestre. Consideram que esse 

reconhecimento estimula os filhos a melhorarem cada vez mais nos estudos. 

Quando perguntados sobre o que consideram faltar no contexto escolar 

para que a qualidade da educação e do ensino sejam melhores, o grupo de 

pais apontou a deficiência no transporte e a troca de professores. A maioria 

das famílias dos alunos mora nas proximidades da escola, mas os que não 

moram têm muitos problemas, principalmente os que moram na zona rural: 

 
[...] Um dia falta o motorista, outro dia o carro está quebrado, outro dia não tem 
gasolina, mil coisas [...] Eu fico sabendo, porque de manhã, eu vejo um vizinho, 
não veio, de manhã, a gente não fica sabendo de nada, eles não avisam, às 
vezes o motorista dá um toque, talvez, amanhã, não tenha o transporte, tudo 
bem, às vezes, eu tenho que ligar de manhã para mães que tem filhos que 
estudam aqui, ah, não pegou meu filho, aí eu tenho que ver transporte para 
trazer, aí tem que vir, esperar, o horário da tarde termina 05h20minh e aí o 
próximo ônibus que vai ter pra minha casa é só 06h15minh, então vou chegar 
só depois das sete horas em casa, tem época que é uma beleza. 

 
 O transporte dos alunos da zona rural é feito pela prefeitura e os alunos 

que moram na zona urbana recebem passe livre para usarem o transporte 

coletivo municipal. O grupo relata que não há horários específicos para atender 

aos horários da escola e que, principalmente no final do dia, muitos alunos 

ficam muito tempo esperando os pais chegarem para buscar: “Eu moro aqui em 

frente, tem vezes que sete horas da noite, sete e meia, a criança tá aqui, o 

ônibus não veio,”. Quando ocorre troca de professores, esta é considerada um 

aspecto negativo, uma vez que acarreta na falta de continuidade dos trabalhos 

e prejudica a aprendizagem dos alunos na ótica das mães presentes. 

Há uma percepção geral de que o ensino na escola tem melhorado, mas 

o grupo teve dificuldades em apontar possíveis motivos e quando são 

apontados, novamente a associação é feita em relação ao período integral, boa 

alimentação e ao bom conceito que a escola tem tido na comunidade: 

 
Tem (qualidade), tem sim, porque as minhas meninas, a outra que está no 
nono ano, sempre gostou de estudar e tem bom ensino, às vezes a gente 
compara com as outras, que estudam em escola particular, as outras que 
estudam em outra escola, né, mesmo sendo municipal, o ensino aqui é bom. 

Eu acho que é uma escola bem simples, mas uma escola de qualidade sim, 
durante esses anos tem evoluído, para melhor, assim. 

Eu acho que é uma escola muito boa, pra minha filha, eu não mandaria, eu não 
teria porque tirar ela daqui, pra mim tem tudo, a educação é excelente, a 
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alimentação, o horário também, porque a minha filha fica período integral, é o 
dia todo, pra mim é bom porque eu trabalho, hoje em dia é difícil escola pra 
você deixar a criança na escola, eu acho excelente. 

Eu tenho acompanhado desde o começo, porque minha menina está, No 
aspecto dessas atividades extras, e no aspecto de ensino mesmo. 

Eu acho que o ensino tem melhorado porque alguns anos atrás, quando era 
Vasconcelos, lá embaixo, eram pouquíssimos alunos, não só porque ela era 
pequena, mas não tinha uma fama de boa escola, e aqui tem muitos alunos, 
tem muitas mães tirando os filhos de outras escolas e pondo aqui. 
 
 

A partir da menção a outras escolas, lembrei-me de uma fala da diretora 

na nossa primeira conversa informal, na qual ela mencionou uma escola 

municipal que sempre foi “sonho de consumo” da população e que, agora, não 

ganhava em nada da sua escola. Então mencionei esta questão, para fins de 

comparação entre antes e agora entre as duas escolas, e deu-se um 

desdobramento interessante sobre a questão da “rigidez”. A partir da menção à 

questão da rigidez na primeira fala, perguntei às demais o que achavam disso 

e seguem as respostas: 

 
A minha filha estudou lá, eu não tenho nem o que questionar. [...] Lá era mais 
rígido, mais rígido com os alunos, eu lembro da minha filha, o uniforme, assim, 
tudo certinho. 

Eu acho bom, uma escola quanto mais regrada, melhor, entendeu? 

Eu acho que tem que pegar mais, não é pegar pesado, do ponto de vista meu, 
os alunos, eu estudei a minha vida inteira lá, amo de paixão, mas tem muita 
diferença da comunidade que frequenta lá daqui, porque aqui tem muita 
criança carente que não tem condição de ter um uniforme completo, e pra isso, 
no caso, teria que entrar a prefeitura, para doar para os alunos. 

 

A ponderação sobre as características entre as comunidades das 

escolas comparadas acabam por revelar um suposto descumprimento legal por 

parte do poder público local: 

 

Tem uma mãe aqui que veio de outra cidade ela falou, engraçado, na outra 
escola que a minha filha estudava, lá o prefeito dava tudo, aqui não tem, não 
doa material, uniforme, nós que compramos o material, uniforme. 

 

 Essa mesma ponderação leva o grupo a refletir novamente sobre a 

questão da rigidez e suas contradições: 
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[...] É como ela falou, tem que ser rígida quanto ao uniforme, em tudo, tá certo? 
Mas não tem aquele outro ponto que nem todos têm condição de pegar e ter, 
tem gente que tem quatro ou cinco filhos na escola, fica mais difícil. 

[...] Um aluno desses, provavelmente não estudaria no Fátima, eu falo pra 
você, porque eu matriculei meu filho lá e ele foi praticar um esporte lá, então, 
ele foi dois dias sem uniforme, mas eu tive que me virar e arrumar uniforme pra 
ele, eu podia me virar e arrumar o uniforme pra ele, outra mãe que não puder, 
já tiraria ele de lá e colocaria em outra escola, então, assim, eu acho que nesse 
ponto, a comunidade aqui é muito boa, a escola ajuda muito o aluno. 

  

 Ou seja, a rigidez anteriormente defendida deixa de fazer sentido 

quando se leva em consideração as características da comunidade que 

frequenta a escola e não cobrar o uso do uniforme acaba por denotar que “a 

escola ajuda muito o aluno" ao ser sensível e flexível em relação às 

dificuldades das famílias dos alunos que frequentam a escola”. Embora 

reconheçam isso, parece que a rigidez acaba sendo o anseio do grupo que 

mesmo após as considerações acima: 

 
Também a questão de horário de entrada, se o aluno chega aqui vinte minutos 
depois da aula, ele vai entrar, vai atrapalhar então, tem muitas mães que não 
concordam que o professor não deixou entrar, se entrar, atrapalha né, os 
alunos que chegam no horário certo, tem essa questão também. 

Tem a questão do ônibus, não tem o horário certo, [...] tem dia que o ônibus 
chega mais cedo, tem dia que ele não vai nem buscar. 

É, eles saem mais cedo e chegam mais tarde, então, isso atrapalha muito. 

Por isso a rigidez do horário, se for exigir, tem que ser para todos, se chegou, 
no caso, sete horas, fechou o portão e não entra mais ninguém, sem uniforme 
também não entra, nós, nas reuniões que eles fazem, os professores falam 
sobre uniforme, a gente concorda, a gente sempre concordou, lógico que eu 
quero que a minha filha venha de uniforme, pra não ficar desfilando, né? Cada 
dia com uma roupa pra escola, então, a questão do uniforme, eu acho ótimo os 
professores exigir que as crianças venham de uniforme, e chega no horário, 
não cada hora, porque então eu solto a minha filha lá e se ela chega aqui e fica 
aqui parada e depois vão deixar entrar, então eu não concordo, tem que ser 
rígido mesmo nessa questão do horário. 

 

 As mães a favor da rigidez, as quais residem próximo à escola e não 

fazem uso do transporte coletivo nem do transporte escolar, acabam por 

encerrar a questão e as demais, desistem de continuar argumentando sobre o 

fato de que a rigidez prejudica os alunos que os utilizam, já que os pais não 

têm ação sobre o fato de os ônibus não cumprirem os horários ou, no caso da 

zona rural, até mesmo nem ir buscar os alunos. Nenhuma delas participa da 
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Associação de Bairro e não souberam dizer se há ou já houve algum 

movimento de cobrança ao poder público do transporte escolar. 

O grupo reafirma a boa interação e apoio que recebem da escola: 

 
[...] o convívio da escola com a família, isso eu acho excelente, porque esse 
ano eu tive um problema de saúde, e a minha filha, nesse período, deu muito 
trabalho pra mim, se não fosse a escola me ajudar, eu acho que ela tinha 
parado [...]. 
 

 Em relação às reuniões, relatam que são produtivas, que há um 

momento geral com todos os pais e a gestão. No segundo momento os 

professores ficam à disposição dos pais para tratar de assuntos específicos, 

bem como estes são convidados a tratar de alguma questão relativa ao filho: 

 
No meu caso, eu tive uma reunião, até ri, agora a gente dá risada, né, foi uma 
reunião que chamou eu, meu marido, os diretores, foi numa sala, pra ver o que 
eles podiam ajudar, minha menina estava dando muito trabalho, e essa reunião foi 
umas quatro horas e meia, a professora dela foi contando tudo que ela foi 
passando naqueles meses, foi uns quatro meses que foi mais difícil, tudo que ela 
fazia, a professora marcava, então, ela tinha um relatório, ela apresentou tudo, e 
foi muito bom, porque eu tive que levar pra médica, entendeu? Até a professora 
dela, agora, me entregou o relatório final de tudo que ela melhorou, as notas dela 
agora nesse bimestre, ela tinha perdido três médias, ela tirou tudo nota máxima, 
entendeu? Foi muito bom o relatório, [...] eu não estava conseguindo mais segurar, 
porque ela mudou completamente, o comportamento dela, em questão de quatro 
meses, mudou completamente, se não fosse a escola. 
 

 Houve vários relatos de problemas pessoais que interferiram no 

desempenho e frequência dos alunos, os quais foram todos conversados e 

acordados com a direção da escola para que os alunos não ficassem 

prejudicados. O grupo ainda relatou que a gestão é aberta ao diálogo e que 

têm liberdade para fazer críticas e dar sugestões:  

 
Nas próprias reuniões, eles ouvem bem os pais [...] e existe abertura também, 
se a gente quiser vir aqui, noutro horário, não precisa ser na reunião se quiser 
conversar com eles. 

Tem os horários de janela, outra professora na sala, então a professora do 
nosso aluno está disponível pra gente estar entrando em contato com eles, são 
os horários de janela. 

 

Para finalizar a entrevista, propus que o grupo apresentasse pontos que 

acham que precisam de atenção para que o ensino na escola e a própria 
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escolha tornem-se cada vez melhores. Todas as questões livremente 

apontadas têm a ver com a infraestrutura e assistência ao aluno: falta de 

uniformes; necessidade de murar a quadra da escola, a qual é aberta à 

comunidade, sofre depredação e serve como ponto de uso de drogas, além de 

tornar difíceis e inseguras as atividades com alunos; falta de cobertura na área 

destinada ao recreio dos alunos que ficam sob sol e têm que do recreio se 

abster em dias chuvosos. Uma das mães comenta: “poderia ser uma escola de 

primeira qualidade, são esses itenzinhos aí que estão fazendo a diferença.” 

Como encerraram a discussão nesses termos, perguntei pelos professores, o 

que elas achavam deles, se são bons, o que os filhos comentam, se precisam 

estudar mais, capacitar mais para se tornarem melhores e todas elogiaram 

muito os professores do 1º segmento, com duas ressalvas a professores 

do 2º segmento: 

 

Da questão das professoras da tarde, é que eu não estou ouvindo reclamação, 
às vezes, precisa mais da parte da manhã, que tem algumas, a minha filha 
reclama, ‘mãe, às vezes a gente entra na sala e não consegue ter um 
conteúdo, porque a professora, às vezes, não consegue explicar então, 
algumas de manhã, mas tem professores excelentes de manhã também, mas 
às vezes tem alguns que não são, não sei se é falta de interesse, 

E de manhã é ensino fundamental II, né, que é de quinto ao nono ano, isso que 
você está falando [...] mas, entre aspas, são poucos, né, porque tem muitos 
professores bons, né. 

 
 Todas as mães elogiaram os docentes das séries iniciais e as ressalvas 

foram feitas a docentes das séries finais, que funciona no turno da manhã, por 

mães que possuem filhos em ambos os segmentos.·. 

O grupo de apoio à infraestrutura inicia respondendo com uma pergunta, 

evidenciando, talvez, uma insegurança em afirmar o que seja qualidade de 

forma conceitual: 
 

É o bem-estar das pessoas? 
Por que a gente faz, mas faz pensando neles, então, quando você faz uma 
coisa pensando na criança, você está pensando, aquela criança vai se 
satisfazer, por isso a gente está fazendo, né?Tanto é que eles estão 
melhorando. 
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As falas desse grupo sugerem que a noção de qualidade para elas está 

associada à afetividade, ao bem-estar, ao cuidado: 

 
Eu acho que é, é porque aqui as crianças são muito carentes, eles não são 
essas crianças que têm de tudo, aqui, cada criança, estava conversando com 
uma inspetora outro dia, até ela falou, cada criança tá de um jeito, tem um 
problema na família, então elas vêm pra escola, aqui, vai ser o outro lar, né, 
então, aqui, os professores ajudam, a gente ajuda no que pode, a diretora, a 
orientadora, todo mundo ajuda um pouquinho, porque a gente sabe, eles vêm, 
a maioria tem problema. 

É uma escola de qualidade, perto de muitas, né, porque tem a horta, tem as 
coisas, tem fruta, tem muita coisa pra eles, eles são muito carentes, igual ela 
falou. 

 

 O suporte emocional aparece como um elemento muito importante já 

que os alunos, na percepção delas, são alunos carentes tanto no aspecto 

financeiro quanto emocional. 

 Como não surgiu nenhuma fala que remetesse à questão do ensino e 

ainda que possam não ter propriedade para discutir a questão já que não lidam 

diretamente com essas atividades, achei pertinente procurar elucidar as 

percepções que têm dos docentes da escola e perguntei o que achavam dos 

professores: 

 
Ah, os professores são bons, os que não aprendem é porque são mais 
brincalhão, né, mas o ensino é bom, né. 

As crianças, tem umas, são bem danadinhas [...] tem umas que nem querem 
ficar na sala, mas as professoras são firmes sim [...] São pulso firme, né. 

Eu acho muito lindo uma escola uniformizada, eu acho, eu [...] no começo 
estava vindo bonitinho, agora. 

Mas na época da (menção à diretora anterior) era tudo uniformizadinho, não 
podia entrar com short muito curto, uma sainha curta, não podia vir a escola, 
essas coisas deixam um pouco a desejar. 

 
 Na entrevista com as mães, a questão do uniforme, ou melhor, a 

apologia à rigidez em relação ao uso do uniforme, também apareceu. Então 

questionei em que elas achavam que isso interfere exatamente. 

 
Na disciplina, né, na concentração. 

Na concentração, eu acho que interfere, dá a impressão que você tem a 
liberdade do jeito que você quer, na escola você pode ir do jeito que você quer 
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que ninguém fala nada, você pode fazer o que quer, né, a partir do momento 
que pode, pode. 

 

O grupo tem uma percepção limitada das atividades relacionadas ao 

ensino, mas tem a ideia de que o ensino é bom, os professores são bons e 

sugere que a não exigência do uniforme seja um complicador para a 

concentração, para a disciplina e que isso pode interferir na aprendizagem. 

Relataram receber atribuições, na maioria das vezes, diretamente da 

diretora e que a relação com a gestão é boa, a diretoria é humana e tem 

delicadeza para lidar com as pessoas e problemas, quando surgem. Segunda 

uma integrante do grupo, comentando sobre a diretora e com a anuência do 

grupo: 
 

Ela é muito educada. Ela não é assim, com estupidez, ela sabe falar, ela sabe 
falar com as palavras assim, certinhas, pra não magoar ninguém, porque tem 
certas coisas, que você tem que chamar atenção com jeito, né? E é assim que 
ela faz, eu acho, é a minha opinião. 
 

 Mencionaram que se sentem respeitadas pela direção, mas que 

algumas poucas pessoas “as tratam com superioridade”, segundo uma delas. 
Informaram que sempre há uma atenção e carinho para com os pais, 

que “até servem lanche nas reuniões pra eles”. Uma delas comentou:“Vem os 

pais que não precisam, os pais daqueles alunos que são mais centrados, 

agora, aqueles que precisam mesmo.” 

Confirmaram que a escola é aberta aos pais e que eles têm livre acesso 

a qualquer profissional, tanto que de vez em quando alguns pais as procuram 

para falar sobre a alimentação dos filhos, no caso dos que ficam em período 

integral na escola. 

Perguntei em que a escola precisaria melhorar para ter mais qualidade, 

para que o ensino também fosse um ensino de melhorar qualidade e todas as 

falas nos remetem à questão da infraestrutura: 

 

Eu acho que precisaria, por exemplo, pintar, acabar de arrumar, fechar a 
quadra. 

Eu acho que precisaria uma mão de obra [...]. 
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Você tem noção, na cozinha tem uma tomada [...] é complicado, você já 
imaginou a gente trabalhar com uma tomada? É difícil, porque você precisa de 
várias tomadas numa cozinha. 

 

A partir de então elas começaram a comentar sobre o fato de que a 

prefeitura nem sempre dá o suporte de que precisam. Em relação aos 

alimentos e materiais em geral, uma delas comenta comigo que da primeira 

vez que estive na escola e fui apresentada a elas, a realidade era uma, mas 

que já tinha mudado: 

 
[...] até aquela vez que você estava aqui, a gente tinha bastante coisa na 
dispensa, agora, diminuiu bem, diminuiu as carnes, tudo, tem que ligar lá ficar 
encomendando pra trazer, e produto de limpeza então, nossa, falta, está muito 
difícil, a Suzana tem que comprar, ela compra do bolso dela, depois das férias 
em diante, não mandou mais nada. 

Se manda, não dá pra uma semana. 

Então, são coisas assim, que ele tem que pensar, por exemplo, um detergente, 
numa pia de uma cozinha, não dá muito, então, é uma coisa que você gasta 
bastante detergente, é agua sanitária, é sabão, isso não está tendo não. 

[...] época que tá acabando o mandato, será? Porque a gente vê falando, não é 
só nas escolas, é em todo lugar, médicos, não tem nada, não em médico 
quase, então, é em todo lugar, prefeito tá pra cair. 
 

 

Conforme podemos constatar, na ótica desse grupo, tudo o que falta à 

escola para ter mais qualidade diz respeito a investimento e nenhuma menção 

é feita responsabilizado os profissionais da escola. 

As concepções de qualidade, em termos gerais, do grupo de inspetoras, 

assemelham-se às demais já apresentadas, ou seja, “é o melhor”. No entanto, 

aparece um elemento novo em relação às concepções já apresentadas que é a 

questão do planejamento: 

 
E mesmo assim, a qualidade, além dela mesma ser um serviço bem feito, ter 
também os apoios, o suporte, porque se você faz uma coisa, e não prevê que 
pode falhar, então, depois não tem como reparar, se você prevê isso, meio 
caminho andado, [...] você saber que não pode falhar e ter como reparar aquilo 
[...]. 
 

Há uma descentralização da responsabilidade, ou seja, há uma 

ponderação no sentido de que a qualidade não depende exclusivamente da 
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pessoa ter compromisso ou boa vontade, mas que é necessário planejamento 

e suporte. 

O debate feito nesse grupo sugere que fazem distinção entre o que seja 

qualidade da educação e qualidade do ensino, não necessariamente na 

perspectiva da teoria assumida nessa pesquisa, mas distinguem. Para o grupo, 

educação de qualidade tem a ver com a educação que os pais dão, que essa 

educação não é obrigação da escola e que a qualidade do ensino vai depender 

da qualidade da educação que os pais deram (ou não): 

 
Para mim, uma educação de qualidade, ela vem do berço, primeiro, eu acho, 
você só vai ter continuidade de educação na escola, da educação que você 
teve em casa, [...] a escola não é obrigada a educar, a escola forma, ela não 
educa, ao meu ponto de vista. 

Infelizmente, a sociedade tem esse conceito de que a escola é obrigada a 
educar, assim, e outra também, é: esse negócio de obrigado a estar na escola 
põe muito a perder [...] então pro ensino ser de qualidade, tem que ter uma 
certa pressão em cima dos pais também, porque os pais que têm direito de 
cobrar do aluno, agora, os alunos vêm pra escola, sabendo os direitos deles, 
mas não sabem os dever, entendeu?  

 

O grupo debateu muito sobre a questão da estrutura familiar, sem a 

qual, na opinião das integrantes as crianças vão para a escola sem motivação 

para aprender e que isso acarreta no desânimo por todos os profissionais da 

educação: 

 

Eu vejo assim, no meu ponto de vista, também se perdeu um pouco desses 
valores, desde criança, a gente aprende ali, dentro do nosso lar, infelizmente, 
hoje, a gente não vê uma família estruturada, porque quando nós temos uma 
família estruturada, nós temos uma sociedade, uma escola, legal, então, se 
perdeu esses valores, hoje, as crianças vêm pra escola, cada vez menos 
querendo aprender, e os professores, cada vez menos querendo ensinar, 
então, são coisas que precisa resgatar, lá atrás, eu pisei do portão pra dentro, 
tanto aluno quanto professor, o que eu vim fazer na escola? Igual a gente, o 
que a gente veio fazer aqui? Só completar as horas, trabalhar, ganhar salário 
no fim do mês? Perdeu um pouco dessa motivação, funcionários, professores, 
inclui também o pessoal da educação, administrativo, e perdeu esses valores 
com os alunos também, por quê? É considerado, às vezes, a escola, como 
depósito de criança, isso já saiu em jornal aqui na cidade, depósito de crianças, 
depois de jogar essas crianças no portão, estão livres, é preciso resgatar, não 
sei como o governo pode fazer essa parceria, prefeitura, com a escola, mas 
precisa resgatar, esses valores que eu acho que é o primordial, não são todas 
as famílias desestruturadas, mas será que a gente não precisa entrar nesses 
lares e trabalhar com essas famílias? Para preparar o filho pra ir pra escola pra 
estudar? Então tem que ter uma parceria, tudo em conjunto. 
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Porque se ele tiver uma formação de qualidade em casa, o ensino dele, onde 
quer que ele vá estudar, ele vai ter um ensino de qualidade. 

 

 Conforme podemos perceber há uma responsabilização da família pelo 

sucesso ou fracasso dos alunos na escola, ou seja, o ensino só será de 

qualidade se o aluno chegar motivado à escola, o que seria uma obrigação da 

família que, inclusive, se exime até de cuidar das crianças. Enfatizam muito a 

questão de a escola ter se tornado “depósito de crianças”, demonstrando 

indignação perante o fato de o aluno já ter “passado de ano” e os pais 

obrigarem-no a ir para a escola: “E por quê? porque não quer que fique em 

casa, então, já está usando a escola como depósito de criança, achando que 

os funcionários são obrigados; babás”.  

 As falas do grupo levam-nos a cogitar que, para seus integrantes, o 

ambiente escolar tem a função exclusiva de ensinar conteúdos formais e fazem 

uma crítica à direção da escola por dizer aos pais que eles têm o direito de 

deixar os filhos na escola até o último dia letivo: 

 
O lado mais triste que a gente vê, a gente ouvir da boca dos que estão nessa 
escola, estou há quatro meses aqui, eu trabalhei na creche, três anos, a gente 
ouvir da boca de pessoas da educação, pessoas lá do nível, que começa lá de 
cima, falar, você tem seu direito de deixar seu filho até o dia 17 na escola, 
então, quer dizer, o filho já passou, não está de recuperação, mas obrigação, já 
se torna assim, obrigação, então, é obrigação da escola ficar até o dia 17,mas 
o que meu filho vai fazer? Eu não mandei meus filhos, eles em casa à tarde, 
agora, 24 horas, mas o que eles vão ficar fazendo lá? Ele já recebeu o mérito 
dele, eu passei, mãe, ele vai ficar correndo na escola? Ele pode machucar na 
escola, por que vou mandar meu filho? Então, tem que conscientizar em 
relação a isso, e as pessoas que estão lá no nível maior, tem que pensar nisso 
também [...] está passando a responsabilidade deles pra nós, funcionários. 
 
 

 Na sequência, iniciaram um debate sobre o fato de a escola ser obrigada 

a ter vaga para os alunos. Na opinião delas “a escola é obrigada a dar vaga 

para quem tem vontade de estudar”. Questionei sobre o fato de as crianças 

não terem discernimento para saber o que é melhor para elas e, para o grupo, 

esse “convencimento” deve se iniciar desde cedo: “mas começa aí, a educação 

pai e filho, você quer ir para a escola? Você quer ser bem sucedido?” do 

contrário, eles vão chegar à adolescência sem ter vontade para estudar e elas 

acreditam que os que não querem ir à escola não deveriam ser obrigados a ir. 
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 Retomado o debate sobre qualidade do ensino, temos alguns excertos 

das falas: 

  
Pra mim, o ensino de qualidade, vai do professor estar satisfeito com o que ele 
está fazendo, e o aluno estar aberto pra receber, pra receber a aprendizagem, 
entendeu? Porque muitas vezes, está ali o professor, que tem boa vontade e 
está disposto a ensinar, mas o aluno não quer aprender. 

Mas tem muito professor que chega atrasado, não respeita as normas da 
escola, professor que fica no celular, professor que chega atrasado, quer sair 
adiantado, não respeita horário de recreio, então, se ele quer cobrar do aluno, 
pontualidade, com as atividades, com as coisas, ele também tem que cumprir 
dar exemplo, e se o aluno não quer aprender, ele fala, não tô nem aí também, 
vou receber meu salarinho mesmo, o problema é dele, já vi muitas crianças 
assim mesmo. 

Material também, material influencia bastante, Agora tem essa apostila, né, que 
adotaram essa apostila, que é uma boa, antes era só livro, eles tinham 
preguiça de ir na biblioteca, pegar livro pra fazer pesquisa. 
 
Atividade diferenciada também, né, porque muitas vezes, o aluno fica só dentro 
da sala, dentro da sala, entendeu, não tem material diferente que o professor 
tenha procurado, algum artigo de jornal, uma coisa interessante que anda 
acontecendo, e trazer pra dentro da sala pras crianças trabalhar aquilo. 

É que hoje tem o supervisor, né, agora tem o supervisor de escola que é a 
Marta, tem o apoio né, o apoio ao professor. 

 
 As percepções de qualidade do ensino apontadas estão relacionadas ao 

comprometimento tanto dos alunos quanto dos professores, de um bom 

material didático, de atividades diferenciadas deum suporte/apoio aos 

professores. 

 Em relação às percepções de qualidade do ensino da escola 

especificamente, o grupo não concordou entre sim. A inspetora que não tem 

filhos estudando na escola acha que o ensino na escola não é de qualidade 

porque comparou o aprendizado dos seus filhos numa outra escola da mesma 

rede, que utiliza o mesmo material didático e os alunos da escola pesquisada 

estão “atrasados” com o conteúdo da apostila em relação ao que os filhos dela 

estão aprendendo na outra escola. No entanto, embora ela ache que a outra 

escola tem um ensino melhor que esta porque os alunos de lá estão mais 

“adiantados” em relação ao conteúdo da apostila, ela critica a apostila, diz ter 

poucos exercícios: 
 

O que acontece, a apostila que eles têm é a mesma, eu tenho um filho no 
terceiro ano, o que eu vi o que meu filho aprendeu antes da semana do saco 
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cheio, eles aprenderam agora, por que dá essa diferença? E outra coisa que eu 
acho que precisa ver, essa apostila, infelizmente, ela é muito fraca, pode o 
professor defender, tal, tal, tal, mas ela é uma apostila fraca, por quê? Se dá 
muita teoria nela, e tem dois exercícios, o que acontece, aí que entra o 
complemento, o professor, agora, eu amo dar aula, aí nesse momento, o que 
eu posso dar a mais pra complementar, mais atividade, não é dar mais um 
monte de exercício, tarefa pra criança. 

 

 Perguntei se ela tinha conhecimento se os professores da escola 

pesquisada fazem uso de material complementar, se dão exercícios além do 

que os que têm na apostila e se talvez fosse esse o motivo de estarem 

“atrasados” em relação ao conteúdo da apostila e ela não soube dizer, mas aí, 

as inspetoras que têm filhos na escola se posicionaram a respeito “à tarde, a 

gente vê aí, as meninas se esforçam bastante, a Marta, recorta um monte de 

coisa, procura um monte de livro,” e mencionam o suporte que a supervisora 

dá aos professores, inclusive com material didático. A discussão sobre a escola 

ter um ensino de qualidade desdobra-se a partir de ponderações comparativas: 
 

A questão também é, o mundo das crianças de cá é muito carente, então, eles 
têm muita dificuldade, talvez, lá, com certeza, do lado de lá, as crianças são 
mais estruturadas, igual você, seu filho é mais estruturado, tem mais famílias, 
então, eu acho que é mais fácil eles entenderem na pele, pegar matéria, ter 
mais interesse dos pais em ajudar, do lado de cá, às vezes, os professores 
nem podem correr muito com a matéria, justamente por causa disso. 

Às vezes, o próprio pai e mãe é analfabeto, não tem como dar apoio, né, 
acontece muito [...] precisa de reforço. 

Aqui tem reforço, uai. 

Mas o problema, em si, é que essas provinhas que eles fazem, todo ano, de 
avaliação da PROEB. 

 
 O grupo é evasivo sobre a escola ter um ensino de qualidade. Mediante 

as reações do grupo, pude observar que o tom enfático da primeira inspetora a 

se manifestar – a que não possui filho na escola, não gostaria de estar 

trabalhando lá e parece ter um nível econômico destoante do restando do 

grupo, coibiu as demais, as quais, em lugar de discutir sobre a qualidade do 

ensino da escola, passaram a ponderar aspectos socioeconômicos da 

comunidade daquela escola, dando a entender que não daria para discutir os 

aspectos do ensino comparando com uma escola cujo nível socioeconômico da 

comunidade escolar é superior. A questão da avaliação surgiu 

espontaneamente, colocando a avaliação como um problema para o ensino. 
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Em relação ao diálogo com a gestão, relataram que são ouvidas, mas que 

não há desdobramentos sobre as solicitações: “mas não faz o que você pede, 

sabe?”. 

Relataram ainda que se sentem desconfortáveis quando há reunião para 

tratar de algum problema porque têm que ouvir “sermão” sem merecer: 
 
É como se você estivesse levando pito e você não fez nada, se a pessoa está 
fazendo, ela teria que chamar aquela pessoa, estou chamando você porque é 
assim, assim, assim, não é chamar a gente e falar o que está acontecendo [...]. 

Igual outro dia, eu tava aqui há menos de uma semana, chamou a gente, e deu um 
sermão pra gente, como se fosse a gente, entendeu? Eu fiquei completamente 
sem jeito, porque eu tava ali há uma semana, menos de uma semana, aí ela falou 
e aí, eu automaticamente deduzi na minha cabeça, todo mundo deduziu quem era, 
funcionária de outro turno, que nem, entendeu?  

Às vezes, chega até a ser um pouquinho antiético, chama a pessoa, conversa com 
ela, olha, você está tendo uma postura. 

Ela faz reunião com o turno da tarde, com o turno da noite, aí, a turma da tarde é 
uma belezinha, trabalha muito bem, e a turma da manhã tá falhando né, aí faz 
reunião de manhã, a turma da tarde não, a de manhã trabalha bem, então, fala a 
verdade pra pessoa, né. 

 
Já que os relatos em relação ao modo como se relacionam com a 

gestão destoaram muito dos relatos da equipe de apoio à infraestrutura, 

perguntei de quem recebiam ordens diretamente e, no caso desse grupo, não é 

da diretora, mas sim da vice-diretora da escola. 

Em relação ao que falta no contexto escolar para que haja mais 

qualidade em todos os aspectos e novamente vem a questão do uniforme e 

associada à questão da disciplina: 

 
Olha, acho que em questão de funcionamento de pessoal, eu acho que a 
escola está bem estruturada, nós fazemos a nossa parte, a gente faz bem o 
nosso trabalho, agora, em questão de ensino, eu não vou saber te responder, 
porque precisaria estar em sala de aula, né. 

Você quer saber, o ponto, ponto mesmo, sobre a educação de qualidade, vem 
a disciplina, [...] A escola estabelecer norma e seguir aquilo, cobrar aquilo, 
entendeu? 

Pessoal que vem sem uniforme e entra, aí, um dia eu falei: ‘Alice, aqui as 
crianças não vêm de uniforme, tinha que mandar para casa de volta’, daí, ela 
virou pra mim e sabe o que ela falou? Ela falou, Lia, se eu mandar embora, a 
mãe tá aqui amanhã cedo, pera lá. 

Tem medo dos pais [...] São normas que a escola precisa ter. 
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Comentei que essa discussão aparecera com outro grupo e que foi 

ponderado que a comunidade é carente e nem todos têm dinheiro para 

comprar uniforme, já que a prefeitura não fornece e elas rebatem que “há 

inversão de valores” pelo fato de alguns alunos terem celulares melhores que 

os deles, mas os pais não comprarem o uniforme. A questão do uniforme 

parece ter um significado forte para alguns grupos: 

 
A gente é cobrado em tudo na vida, se não é cobrado na escola, a vida vai 
cobrar mais pra frente, porque no trabalho tem que usar uniforme, muitas 
vezes, a empresa, na hora que registra a carteira, no mês já desconta o 
uniforme, entendeu? A gente tem que ter. 

 

 Outro aspecto mencionado em relação à deficiência na qualidade é 

quando a prefeitura deixa falta verba para comprar alimentação ou material de 

limpeza, o grupo relata que não falta verdura porque existe uma “hortinha” na 

escola: “Eu acho um absurdo a prefeitura deixar faltar [...] Então, não é 

educação de qualidade,”  O grupo ainda menciona a falta de um psicólogo na 

escola: 
 
Só o que precisava mesmo, eu acho que tinha que ter uma pessoa 
especializada, uma psicóloga na escola, porque tem tanto aluno que tem 
problema familiar, sofre agressão, porque pensa bem, tem tanto aluno que é 
agredido verbalmente, às vezes é agredido fisicamente em casa, que quando 
chega na escola, qualquer coisa que você fala, ela já vem com agressividade, 
já tá lá na postura de defesa, então, assim, o aluno tendo acompanhamento, 
tendo alguém que ouça, vai melhorar o rendimento, quantas vezes, às vezes 
você fala de um jeito com o aluno, ele faz pior, aí, você inverte a tática, aí você 
fala com mais calma, você fala mais, né, funciona, ele vem com cinco pedras 
na mão, daí você desmonta ele, quando você fala, então, vai muito disso 
também, o apoio psicológico. 
 

As inspetoras de alunos são as profissionais que mais lidam com os 

alunos em situações informais, ou seja, na recreação dos mesmos e nos 

momentos de socialização durante as refeições e a hipóteses é de que nos 

momentos informais talvez essas demandas dos alunos fiquem mais evidentes, 

motivo pelo qual sentem a necessidade de um profissional da psicologia na 

escola. 

 O grupo de apoio pedagógico sistematiza de forma mais rápida e 

elaborada as perspectivas de qualidade em termos gerais e em termos de 

educação e ensino: 



75 
 

 
Qualidade, acho que é um parâmetro para conseguir as melhorias, não existe 
um padrão top de qualidade, sempre haverá um aprimoramento daquela 
situação, educação também acredito que seja um constante desejo de 
acompanhar as necessidades do momento, de ofertar o melhor.  

Obter o melhor rendimento, o melhor sucesso em educação, maior sucesso pra 
criança. 

Acho que qualidade corresponde a chegar a um objetivo, traçar um objetivo 
dentro da educação e chegar até ele, eu acredito que não só a questão de 
rendimento, no que diz respeito à nota, ao conhecimento, mas em geral, do ser 
humano, uma educação que vise o aluno como um todo, o ser humano, o 
indivíduo como um todo. 

Quando fala em ensino, eu pelo menos, tenho a ideia de que fica muito 
sistematizado, quais são as normas, as regras, as expectativas, as etapas, o 
processo, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em algo mais 
amplo, a formação do humano, do cidadão que está ali, que vai ser o meu 
vizinho, meu companheiro, meu atendente de banco, meu médico, então, fica 
um pouco mais amplo, mas as duas são atreladas uma a outra. 
 
A educação, como uma coisa não sistematizada não seria da escola, mas da 
sociedade, da família, da religião, uma coisa mais ampla. 
 

 

O grupo diz achar que a escola seja uma escola de qualidade devido a 

alguns fatores: é uma escola que zela pela integridade física e moral dos 

alunos; é uma escola aberta ao diálogo e os professores sempre atendem os 

pais nos horários que têm vagos; tem muitas atividades extraclasses; 

conquistaram a confiança dos pais; e, sobretudo por ser uma escola 

acolhedora: 

 
Uma coisa interessante, só falar uma coisinha que eu lembrei aqui, no dia do 
orientador, nós chamamos a Patrícia ali fora, segundo e terceiro ano, e a 
Suzana perguntou aos alunos, qual era o trabalho da (Patrícia?) na escola, e 
as crianças: ‘ ah, ela ajuda a gente; ah, a gente conversa; ah ela puxa a orelha; 
ela ajuda as famílias, ’ Eu fiquei encantada de ouvir um menininho do segundo 
ano falar ‘ah, ela ajuda as famílias’. Ele conseguiu ligar o trabalho da Patrícia 
aqui com a família. Eu achei interessante, não só o trabalho com o aluno, né, 
mas com a família. Achei muito interessante ele falar assim ‘ ela ajuda as 
famílias’ que interessante, uma criança conseguir fazer essa ligação!  
 

Esse comentário corrobora a fala de uma mãe, segunda a qual, se não 

fosse o apoio e acompanhamento da escola tanto à sua filha quanto a si, que a 

filha não teria conseguido concluir o ano anterior. A equipe ainda comentou que 

a participação dos pais nas reuniões vem aumentando e que procuram manter 
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uma ação de conscientização sobre a importância do acompanhamento familiar 

na vida dos alunos. 

O grupo também acha que o desejo de se manter numa escola diz muito 

sobre a qualidade dessa escola: 

 
Escola de qualidade, há alguns anos atrás, e isso é uma fala da nossa diretora 
Suzana, ela falava assim, quando ela perguntava aos alunos, você gosta de 
estudar aqui, não, não, não, hoje ela já escuta assim, gosto, gosto de vir, gosto 
da comida, gosto do integral, gosto da oficina, gosto da aula disso, gosto da 
aula daquilo, eu gosto da fulana, eu gosto da sicrana, eu gosto daqui, então, 
assim, começou aí, que é o gostar, acho que a qualidade, se eu me sinto bem, 
né, e aí é um bem que a mãe falou para ele em casa também, é um bem que 
ele se sete bem, acho que a qualidade está aí. 

É um ambiente, acho que favorável, esse relacionamento, pessoal, né, acho 
que a maioria dos momentos, o maior local de sociabilização das crianças aqui 
do bairro é a escola, né, acho que a escola propicia esse momento de lazer 
também, de estar junto com os outros, um ambiente agradável, com pessoas 
agradáveis. 

 
 
 A formação humana, com ênfase nos preceitos éticos e de 

cidadania, também é apontada como prerrogativa para que a escola seja 

uma escola de qualidade e o grupo deu alguns exemplos de como 

trabalham essas questões, dentro os quais, apresento o que segue: 

 
Essa semana eu passei por um exemplo, que eu acho que é uma escola de 
qualidade o que aconteceu, semana passada, os alunos de nono ano 
terminaram o ano, fizeram a somatória de nota, viram que estavam aprovados, 
eles se sujaram, arrancaram os cadernos, sujaram, a comunidade juntou as 
folhas, viram alguns nomes que estavam fixados, subiu à escola, e aí, no outro 
dia, eu fui às salas, sala por sala, doze salas, falar, elogiei os moradores que 
estavam indignados, que estavam certos, porque não foi a escola que fez, 
porem, eram alunos da escola, que eles não cometessem mais, trabalhando 
mais as questões de geografia, de ética, de cidadania, passei em todas salas, 
e quando chegou no nono ano, falei, eu sei que quem fez foi aluno de nono, é 
os que deveriam dar o exemplo, então, assim, me entristeceu, e aí, a gente 
conseguiu falar com um desses meninos, ele veio, assumiu o erro, pediu 
desculpas, e a gente falou pra ele, e agora, nós gostaríamos, nós admiramos 
tua postura de vir, de assumir seu erro, só que agora, a gente gostaria que 
você reparasse seu erro diante da sociedade, nós vamos te dar uma luva, um 
saco, vamos conversar com seu responsável, e você vai catar, quatro dias, 
uma funcionária o acompanhou por questão de segurança, ele chamou o 
parceiro dele, e sem vergonha, sem medo, sem receio, limparam o muro e 
cataram os papeis, então assim, é uma escola de qualidade? É o que eu falei 
pra eles, é a sua vida, você não pode ser indiferente em suas ações. 
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 Informei à supervisora Marta de que todos os segmentos da escola 

mencionaram o trabalho dela como sendo um ponto chave para a melhora do 

desempenho dos alunos na Prova Brasil e perguntei o que ela achava dessas 

percepções alheias e como ela via o próprio trabalho: 

 
Porque assim, eu sou a primeira supervisora aqui dos últimos anos que fiquei 
por um período maior de tempo, de 2012 pra cáeu estou fixa na escola, eu fui 
lotada, e trabalhei sem interrupção, então, é uma linha de trabalho de três anos 
atrás, porque aqui nós temos problemas com contrato, cada ano é uma, as 
pessoas trocam, não dá sequência, eu acho que foi essa sequência de 
trabalho, e a gente faz reunião no refeitório, elas escutam, quando a gente está 
falando com os pais, escutam quando a gente está falando com os alunos, nós 
explicamos detalhes, eu acho que é esse fator de eu estar aqui, ter começado 
um trabalho e ter dado continuidade para esses três anos, acho que foi essa a 
relação, porque antigamente ficava cada um, então, não se definia. 
 

 E uma colega completa se dirigindo à supervisora: 

 Eu acho que seu método de trabalho também é muito bom, falo nesse ano 
como vice-diretora e como professora que eu era o ano passado, no turno da 
tarde, no sentido de cobrar mesmo, estar junto com os professores, 
preparando, elaborando, cobrar dos professores, e dos alunos, e da família, 
entendeu? Então, acho que tem tudo a ver com teu trabalho. 
 

A supervisora atribui à possibilidade da continuidade no trabalho e ao 

diálogo com pais e professores, os créditos pela melhora no desempenho dos 

alunos e a fala de sua colega nos dá indícios de que ela acompanha de perto 

todas as ações pedagógicas e cobra resultados.  

No que diz respeito ao que falta para a qualidade no âmbito desta 

escola, o grupo volta a mencionar a falta de acompanhamento dos pais: 

 
Eles acham que por terem tamanho, eles não precisam mais de 
acompanhamento, e a gente está vendo que é justamente o contrário, eles 
precisam que alguém motive, que alguém os incentivem, e até que alguém os 
cobre. 
 

Acrescenta que a falta de continuidade nas políticas públicas 

educacionais também é uma lacuna para a sustentação da qualidade: 

 
Outra coisa que eu vejo é a questão das políticas públicas, por exemplo, existe 
o projeto Saúde na Escola, é uma política pública, eles vêm, vão medir, pesar 
as crianças, faz a acuidade visual, e aí morre aí, ontem eu pensei assim, 
mandaram gráficos e tabelas, alunos obesos, alunos subnutridos, alunos 
abaixo do peso, problemas de vista, mas e daí? Morreu aí, eu perguntei, e as 
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crianças com problema de vista, cadê os agendamentos? Ah, mas daí a família 
tem que ir ao postinho, aí, voltou pra família, voltou pra estaca zero. 

Foi só pra fazer estatística, e é um projeto que eu acreditei quando eu li sobre 
ele, sobre essa política pública, e que ontem eu vi que não adiantou nada, ao 
contrário, só mexeu na rotina da escola, tirar aluno da sala de aula, desocupar 
sala pra servir de laboratório, mas o que mudou dentro da sala de aula, nada, o 
que mudou na sala do aluno, nada, isso me frustra. 

 

Visando à qualidade do ensino especificamente, a equipe mencionou o 

trabalho que a supervisora faz com os docentes numa atividade chama 

Módulo, segundo o qual, nas palavras da própria supervisora: 

 

No Módulo a gente faz formação, que é a formação em serviço, né, por 
exemplo, você vai explicar, metodologia, como faz, vai dar uma sugestão. É 
prática, a gente faz até atividades que elas depois vão fazer com o aluno, 
então, temos tal problema, vamos experimentar tal situação, colocam-se 
situações problemas, por exemplo, o que a professora faz a partir daí, ou, se 
ela fez isso, qual que era o problema, a gente faz a formação do professor, 
orienta em relação à rotina dele, os problemas, fazemos os conselhos, tudo 
isso é nesse horário de módulo dois. 

 

Podemos depreender que as atividades desenvolvidas nesses horários 

contam com uma capacitação profissional, ou seja, a supervisora discute e 

estuda metodologias de ensino com os docentes, os quais se formam 

coletivamente. 

O grupo de docentes dos anos iniciais associa qualidade à disposição 

para um trabalho bem feito, compromisso e capacitação: 

 
Eu acho que a qualidade em geral, independente de ser em educação ou 
qualquer outra coisa, acontece a partir do momento que você começa a fazer o 
negócio com vontade de fazer bem feito, pode ser arroz e feijão como 
qualidade dentro da sala de aula, você tem compromisso com a escola que 
você está trabalhando, com a sala que você está atuando e com o aluno que 
você tem dentro de sala.  

E qualidade pra mim são várias habilidades que você pode se juntar e trabalhar 
com aquilo, um trabalho de qualidade, mas com formação, com conhecimento, 
porque não existe qualidade sem conhecimento e pra você aplicar no aluno, 
você tem que estar muito consciente daquilo que você faz, faça uma coisa de 
qualidade.  

 
Para o grupo, a docência é um desafio e a qualidade do ensino só é 

possível se o docente se dispuser a uma formação profissional contínua. 
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Ressalta, também, que diante tanta facilidade de obtenção de informações 

pelos meios tecnológicos, que o professor deve ser o mediador no processo de 

construção do conhecimento e, também, como um orientador desse processo: 

 
E o que é qualidade nos dias de hoje? A Criança já vem com tudo pronto, hoje, 
se eles querem uma informação, eles não precisam da gente, eles vão ao 
Google e buscam aquilo dali, então, nós temos que ter qualidade nesse 
sentido, e saber que a informação que trazemos pra eles, no Google eles 
encontram também, entendeu? Porem, nós temos que saber que trazer aquilo, 
com aquela qualidade que você está falando, saber separar as coisas pra eles, 
porque eles vão receber um monte de informações ao mesmo tempo, qual a 
nossa função? Selecionar, explicar corretamente, porque o conhecimento, 
basta clicar [...] Tem tanta coisa, filtrar, é, direcionar. 
 

O grupo também tem o entendimento de que a qualidade da educação 

esteja associada à educação familiar, fazem essa distinção, mas acreditam que 

estejam imbricadas: 
 
Hoje a família transfere para a escola a qualidade de educação [...] nós temos 
um tipo de educação na escola, é um ensino, mas não vem a ser, não vem, 
nós temos que trabalhar muito mais do que isso, então o que a Silvia falou, 
acho que a Sueli falou, eu acho que a qualidade da educação e do ensino são 
coisas diferentes, mas que não podem infelizmente, nosso modelo não se 
separa.  

Infelizmente nós estamos carregando o fardo dos dois lados, por quê? A família 
está jogando realmente outra responsabilidade social pra nós, que na realidade 
não era nossa função essa, então, infelizmente, mesmo a gente não 
concordando com essa situação, a gente tem que pensar o seguinte, uma 
criança que tem uma situação familiar, inclusive, aqui, a nossa clientela é muito 
problemática, com desarranjos familiares muito grandes. [...] Então se eu posso 
fazer um pouquinho só desse lado familiar pra ele vai ser aqui dentro, porque lá 
fora ele não tem nada, ele não tem nada infelizmente, nossa clientela aqui, 
nesse ponto, é bem vulnerável.  

 

Já em relação à qualidade do ensino, o grupo a atribui à relação 

professor-aluno e faz algumas ressalvas sobre as dificuldades encontradas 

para se obter qualidade esse processo: 

 
Eu pensava assim, no modo que eu aplicava na sala de aula, o que eu acho 
que atrapalha um pouquinho a qualidade do ensino currículo, eu acho o 
currículo muito extenso, é coisa demais, que você tem que tocar na cabeça da 
coitada da criança, é projeto demais, porque senão, de repente, não vem verba 
pra escola, a criança fica com aquele monte de informação, fica 
desbaratinadinho, e a gente, dentro da sala de aula também, você quase não 
tem tempo de focar, começa outra, começa outra, e assim vai. 
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O que ela falou sobre qualidade de educação e qualidade de ensino, é 
justamente o que eu ia falar, às vezes, a gente tem, um currículo extenso, uma 
coisa muito grande, o tempo, pouco, tem hora que a gente pensa, o ensino, 
será que o ensino não vai ficar a desejar? Porque se eu tenho tanta coisa no 
currículo pra trabalhar, e aí, tanto projeto junto, tanta coisa junta, será que aí 
não vai deixar aquele lado do professor, que consegue colocar uma coisa 
dentro da outra, e administrar aquilo dali, porque realmente, são coisas que 
pesam, né? 
 

 O grupo problematiza a formação humana e ética dos alunos. Pelas 

falas a seguir, falta uma presença mais consistente dos temais transversais nos 

conteúdos curriculares: 

 
Outra coisa que vem como tema transversal e que eu acho que deveria ser 
seguido como currículo, por causa da realidade que a gente tem hoje, né, é a 
educação sexual, é tema transversal, a gente trabalha assim, eu acho que não 
deve ser assim, é uma realidade nossa, é educação para a vida, né. 
 
Aí, se você perguntar assim, mas isso não vem no currículo? Vem, mas é 
aquela coisa assim, de uma maneira, que se você trabalhar no projeto, tá mais 
aberto, entendeu? Mas precisa um conteúdo mais próximo, viu?  E quando ele 
já vem no currículo, você vai ensinar o quê? Ah, que a criança, que a menina 
se transforma em moça nessa idade, vem a menstruação, mas não era bem 
isso, a gente queria ensinar pra menina, que se ela engravidar aos doze, ela 
vai perder a vida, qual vida que ela vai perder? As baladas, ela vai perder os 
amigos, é isso.  
 
Nós tivemos já um caso, acho que foi ano passado... Que você estava 
trabalhando só reprodução. Uma coisa simples, né, como é que... Veio um pai 
aqui, dessas religiões evangélicas, disse que não era pra ensinar aquilo pra 
filha dele. Era professora estava simplesmente falando como era reprodução 
humana. 

 

 Há uma demanda, na perspectiva desses docentes, de uma maior 

ancoragem em relação aos temas transversais. Pelo visto, embora os temas 

transversais estejam previstos na legislação da educação brasileira, 

especificamente nos parâmetros curriculares nacionais, na prática, parece 

haver uma falta de legitimidade em trabalhá-los de forma continuada. Conforme 

fato relatado, a professora, ao trabalhar o conteúdo básico de Reprodução 

Humana, foi questionada por um pai. Então parece haver dificuldade em 

trabalhar os temas transversais posto que são mais amplos, como a 

sexualidade, por exemplo, em que são debatidos temas às vezes tão adversos 

dependendo das concepções religiosas das famílias. 

O grupo de docentes dos anos finais também apresenta a sua noção de 

qualidade em termos gerais parecida com as já apresentadas, ou seja, dizem 
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respeito a um trabalho que proporcione bem-estar, qualidade de vida e que 

produza resultados esperados: 

 
Qualidade, na minha opinião, é você buscar fazer coisas que te faz bem [...] E 
que te traga benefício, que melhore sua qualidade de vida, no contexto geral, 
eu penso isso, né, coisas que te acrescentam que te fazem que pode fazer 
bem. 

Qualidade, pra mim, é tudo que é coisa boa, tudo pra ser bom, tem que ter 
qualidade, tudo que é bom, que é durável, que funcione, qualquer trabalho que 
tenha qualidade, que tenha resultado, né. 

 

Em relação a uma educação de qualidade, seguem algumas 

considerações do grupo: 

 

A partir do momento que todas as partes estejam envolvidas, a parte 
administrativa, professores, alunos, família, a comunidade, entendeu?  A partir 
do momento que existe envolvimento de todos, aí, a gente pode chegar à 
qualidade, a gente pode buscar coisas positivas, a partir do momento que um 
desses fatores não está junto, vemos dizer, chegar à qualidade fica um pouco 
difícil, pode chegar, mas não ao resultado que todos buscam, por isso precisa 
do envolvimento de todo mundo, na escola, e, vamos dizer assim, até em 
resultado de notas, aproveitamento do aluno, vem a ser semelhante. 

Eu acho o seguinte, eu vejo diferença, porque educação é tudo, não é só na 
escola, ela vem de casa, aqui, a gente vai complementar e o nosso principal 
objetivo é o ensino, no meu ponto de vista, então, eu acho que o aluno chegou 
aqui pra gente, ele tem educação, ele já deve vir de casa com esse 
embasamento, aqui, pra gente, a nossa indicação seria mais no ensino, investir 
mesmo no ensino, e cobrar, pra mim tem uma diferença muito grande, a 
educação como um todo, e o ensino mais particular, diretamente mais 
direcionado, principalmente de sexto ao nono ano, então eu acho que há 
diferença. 

 

 Podemos perceber que diferentemente do grupo de docentes dos anos 

iniciais, o grupo de docentes dos anos finais pensa que a formação humana é 

responsabilidade da família e que cabe à escola o ensino dos conteúdos 

curriculares técnicos. O grupo das séries iniciais também menciona que as 

famílias não têm feito sua parte da educação dos filhos, mas toma também 

para si, essa responsabilidade. Já o grupo dos anos responsabiliza 

explicitamente as famílias pelo fracasso escolar: 

 

No que eu concordo plenamente, como professor, e a respeito de investimento, 
eu sou até meio polêmico pra falar nesse assunto, porque eu achei que não é 
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só o problema que tá acontecendo, assim, na educação, não é investir mais ou 
menos na educação, isso é um problema social, um problema cultural que não 
adianta, hoje, chegar aqui um milhão de reais de investimento pra essa escola, 
vamos dar mais cursos para os professores, vamos mudar o mobiliário, mexer 
com a parte física, sendo que o problema também é de fora pra dentro, 
entendeu? Se a sociedade, se os alunos, se os pais não estiverem preparados 
para uma escola de qualidade, uma escola modelo, uma escola de excelência, 
não adianta nada, então eu acho que o problema também está lá fora e para 
trabalhar não é só isso, não é só investimento aqui, é uma coisa mais ampla, 
aí, pra gente debater, pra gente resolver, é complicado. 
 
 

 Quando pergunto ao grupo se pensam em algo que poderiam fazer, sem 

depender de fatores externos, respondem que fazer mais do que já fazem é 

impossível, mas que a educação no geral pode melhorar se o poder público 

investisse mais em algumas questões como laboratórios na escola, internet de 

melhor qualidade. Os posicionamentos são contraditórios, ao mesmo tempo em 

que acham que por mais que haja investimento na educação, se a família não 

preparar os alunos para receber essa “qualidade” ela não é possível, justificam 

a falta de qualidade em relação ao que não existe, sem qualquer menção a 

uma proposta diante da realidade. Essa perspectiva mais pessimista e passiva 

destoa do restante da comunidade escolar entrevistada. 

 Para a diretora, qualidade é resultado positivo, mas é também processo 

e menciona o respeito a esse processo: 

 
Qualidade para mim em termos gerais é tudo que a gente pode fazer, estando 
ao nosso alcance, para poder melhorar o ambiente que a gente vive as 
questões que a gente desempenha a qualidade de vida nossa em relação às 
coisas positivas que podem acontecer na vida das pessoas de uma maneira 
geral. E em termos de educação eu acredito que seja o comprometimento, a 
responsabilidade no trabalho, para a gente chegar em um resultado e um 
resultado produtivo, proveitoso. Então de uma forma positiva. 

Na escola, falando em termos de muros internos da escola, resultado para a 
gente, é tudo aquilo que a gente coloca desde o início do trabalho pedagógico, 
respeitando todo o processo e caminho que tanto o professor quanto o aluno 
percorrem para chegar naquela meta. A gente tem um foco, então tem que ter 
todo um planejamento para chegar nesse resultado que é o fim da educação, 
que para a gente é uma educação de excelência, uma educação de qualidade, 
como a gente estava falando na pergunta anterior. 

 

 A diretora apresenta uma perspectiva diferente em relação à distinção 

entre qualidade da educação e qualidade do ensino: 
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São duas coisas que caminham juntas, ao meu ver. A qualidade do ensino está 
bem, ao meu modo de pensar, a maneira que eu conduzo em relação a isso, 
as questões do ensinante. Agora, qual é o outro ponto mesmo?  

A qualidade em educação, também no meu ponto de vista, ela já vai ter o foco 
do aluno. Então a qualidade de ensino para mim depende bastante do 
professor. Se a gente não tiver um professor competente, bem preparado, ele 
vai dar murro em ponto de faca dentro da sala de aula e não vai conseguir 
chegar no resultado da aprendizagem.  

 
 Para a diretora, a qualidade do ensino está diretamente relacionada ao 

professor, ou seja, sua capacidade técnica, sua metodologia, seu 

comprometimento. Já a qualidade da educação está diretamente relacionada 

ao aluno, ou seja, ele vai ter uma educação de qualidade se o ensino tiver sido 

de qualidade. 

 A diretora, a exemplo dos outros grupos, também não concebe a 

distinção entre qualidade da educação e qualidade do ensino da forma que as 

assumimos nesse trabalho, no entanto, todas as perspectivas, cada uma a seu 

modo, não deixam de incluir e ressaltar os elementos que constituem tanto 

uma quanto outra. A partir de todas as percepções apresentadas corroboramos 

constatamos que, de fato,  o conceito de qualidade é amplo, subjetivo e 

abrange diversas possibilidades, dependendo das experiências, conhecimentos 

ideologias dos sujeitos. A partir das interfaces entre as percepções 

apresentadas, a seguir, problematizaremos alguns achados dessa pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi procurar elucidar as interfaces entre 

avaliação externa e percepções de qualidade da educação e do ensino a partir 

de um estudo de caso em uma escola pública de uma cidade do Sul de Minas 

Gerais. A seguir, são destacados alguns dos “achados” que consideramos mais 

relevantes da pesquisa. 

Para Fairclough (2005, p.22), qualquer evento discursivo é considerado 

simultaneamente como um texto, um exemplo de prática discursiva e um 

exemplo de prática social. A dimensão de prática social envolve questões de 

interesse na análise social, tais como as circunstâncias institucionais e 

organizacionais do evento discursivo e como eles moldam a natureza da 

prática discursiva. Dito de outro modo, podemos compreender a ordem social 

que nos cerca através do discurso. Dessa forma, nosso primeiro achado diz 

respeito a essa ordem social, que podemos começar a compreender a partir da 

quantidade de vezes em que a palavra resultado apareceu nas transcrições 

das entrevistas (95 vezes), sobretudo nas falas da diretora (27 vezes), e a 

possível implicação disso na interface entre avaliação externa e qualidade da 

educação e do ensino. A ordem social, pois, que parece circundar esse 

contexto escolar é a da ideia de qualidade associada à aferição de 

desempenho (resultado), conforme Oliveira (2006) e corresponde, na 

perspectiva de Bonamino e Sousa (2012), à terceira geração da avaliação 

externa no Brasil. Nesse caso específico, embora não haja, nessa rede de 

ensino, uma política de responsabilização forte, ou seja, que contempla 

sanções e recompensas, é evidente o desconforto moral pelo qual a gestora 

passava até que sua escola alcançasse a meta do IDEB: “E aí a hora que você 

se apresentava cada dois anos um resultado lá embaixo, você falava: Poxa, 

dois anos que a gente deu murro em ponta de faca e não deu certo e não deu 

certo.” Bonamino e Sousa (2012) discutem os potenciais e os riscos das 

avaliações nas perspectivas de responsabilização para o currículo escolar. 

Salientam que há o risco de haver uma conformação ou um estreitamento do 

currículo para que as escolas alcancem a meta do IDEB. No entanto, ressaltam 

que a avaliação externa tem o potencial de organizar essa aprendizagem de 

modo que os padrões mínimos de qualidade sejam atingidos, ou seja, que as 
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habilidades fundamentais de leitura e matemática sejam garantidas aos alunos. 

As autoras ressaltam que aí é que se insere a necessidade de aumentar o 

acervo de pesquisas que contribuam para a compreensão dos impactos das 

novas gerações da avaliação educacional no currículo escolar e acreditamos 

que essa pesquisa cumpriu parte desse papel, ainda que de forma modesta, ao 

evidenciar posicionamentos e práticas que denotam que a avaliação externa é 

utilizada como uma ferramenta de gestão e que não possui um fim em si 

mesma. Uma dessas práticas, por exemplo, é a utilização do modelo da Prova 

Brasil como instrumento de trabalho pelos professores, ou seja, os professores 

passam a assumir os referenciais da avaliação externa nas práticas 

pedagógicas sem, contudo, se ater a eles. A interface desses usos com as 

percepções que essa comunidade escolar tem de qualidade vão ao encontro 

da vertente de estudos teóricos que preconizam a aferição de desempenho 

como um componente da qualidade, o qual diz muito sobre essa qualidade, 

mas não diz tudo. Nas palavras da diretora: “Então a gente vai fazer acontecer 

uma aprendizagem realmente significativa dentro da escola para que o IDEB 

seja consequência. Então o IDEB é consequência de um trabalho bem feito. É 

um processo”. E por falar em processo, esse é o nosso próximo e significativo 

achado dessa pesquisa. 

 Conforme abordamos anteriormente, Oliveira (2006) apresenta-nos uma 

abordagem da qualidade no âmbito educacional segundo a qual essa 

qualidade deve ser mensurada sob três perspectivas: custo; resultado e 

processo. Os custos baseiam-se no investimento financeiro, ou seja, nas 

verbas destinadas à educação. O resultado é a medição do desempenho dos 

alunos, no nosso caso, aferido e demonstrado pela nota do IDEB. E o 

processo, diz respeito ao percurso da trajetória do ensino-aprendizagem. Daí 

que outro achado dessa pesquisa é o fato de os sujeitos dessa comunidade 

escolar, apesar de não terem conhecimento algum dessa teoria, a 

corroborarem, evidenciando que tal abordagem é adequada para analisar um 

tema que evidencia aspirações e demandas tão diversas na sociedade. Todos 

os segmentos, cada qual a seu turno, mencionou o resultado a partir do 

processo, sobre o qual foram enfáticos ao reconhecer que a integração entre 

ações de ordens diversas é que possibilitaram um melhor resultado, ou seja, a 

integração entre as políticas públicas e as práticas pedagógicas é um fator 
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sobremaneira importante no processo ensino-aprendizagem, tanto que a 

maioria dos grupos entrevistados atribuiu a melhora na nota do IDEB a 

decisões políticos-pedagógicas que influenciaram no resultado como, por 

exemplo, a contratação de professores para reforço, as oficinas de leitura e 

produção de textos ea formação continuada realizada e acompanhada pela 

supervisora. Segundo Alavarse e Machado (2013, p.17): 

 
A concepção de avaliação como um processo amplo de 
subsídio para tomada de decisões no âmbito dos sistemas de 
ensino é algo recente no Brasil, e deve ser entendido como um 
processo que vise contemplar competências e habilidades, o 
próprio currículo, os hábitos de estudo dos alunos, as 
estratégias de ensino dos professores, o tipo de gestão dos 
diretores e os recursos a eles oferecidos para melhor realizar o 
seu trabalho. 

 

 As considerações de Alavarse e Machado podem ser amplamente 

verificadas nos discursos dos grupos entrevistados, sobretudo nas falas da 

equipe de apoio pedagógico e nas falas dos outros grupos fazendo menção ao 

trabalho da supervisão. 

 No entanto, conforme apresentamos nos dados, há um anseio por parte 

da comunidade escolar que esse processo seja de alguma forma discutido e 

mencionado. Além do objetivo principal de avaliar a educação brasileira, 

visando contribuir para uma educação de qualidade e fornecer instrumentos 

para gestão e monitoramento das políticas públicas voltadas para a educação 

básica, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) objetiva também, 

através de questionários contextuais, captar outros elementos que não 

somente os cognitivos.Ou seja, embora o indicador governamental de 

qualidade seja a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), o próprio sistema de avaliação legitima o falta de que a medição, por si 

só, não explica a qualidade de uma escola. E essa lacuna é sentida pelos 

profissionais da comunidade escolar, quando questionam o fato de, muitas 

vezes, não se fazer nada com os resultados obtidos. 

 Pudemos constatar que apesar da coerência entre os discursos de que o 

estreitamento com as famílias fez uma diferença positiva no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos nos últimos anos e dessa relação parecer ser 

uma relação aberta e dialógica, que a comunidade escolar associa qualidade à 
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rigidez. A falta da rigidez, sobretudo no que diz respeito ao uso do uniforme e 

aos horários de entrada dos alunos do período integral, foram associadas como 

um aspecto negativo em relação à qualidade. É evidente a concepção de 

educação tradicional ainda é muito forte na comunidade escolar ao ponto de 

não se perguntarem se a falta de rigidez é boa ou ruim, mesmo com uma 

percepção generalizada de que a qualidade melhorou. Não é nossa pretensão 

fazer uma discussão filosófica nesse momento, mas achamos relevante 

registrar como um apontamento para uma possível pesquisa. Os docentes dos 

anos finais também denotar possuir uma visão tradicionalista arraigada quando 

dizem que os pais formam e a escola ensina. 

 Outra questão percebida é a passividade social em relação ao fracasso 

escolar dos alunos pobres. O sentimento narrado pela diretora, de não ser 

reconhecida pelos seus pares nas reuniões de gestores quando a escola tinha 

uma nota baixa. Ao mesmo tempo em que havia uma “resignação”, como se 

uma escola localizada na periferia e reconhecidamente pobre não tivesse outro 

caminho a não ser ter notas baixas no IDEB, não havia uma cobrança por 

melhores resultados. Em suma, é como se uma escola de periferia estivesse 

fadada ao fracasso. Só que mesmo nesse contexto o IDEB subiu. No entanto, 

o mesmo fato acontece dentro da própria escola, dela para com ela quando 

não há menção espontânea à nota do9º ano, ou seja, as especificidades (falta 

de acompanhamento familiar; alta rotatividade de professores,) relacionadas 

aos alunos das séries finais parecem determiná-los também.  

 Dentre todas as ações que parecem ter convergido para uma melhora 

na qualidade da educação e do ensino nessa escola, temos que ressaltar o 

trabalho da supervisora dos anos iniciais segundo os grupos entrevistados. O 

nome de uma das supervisoras da escola apareceu em todas as entrevistas 

realizadas, até as profissionais da equipe de apoio à infraestrutura têm uma 

percepção positiva do trabalho dela. E digo até pelo simples fato de que a 

maioria nem tem contato direto, passam o dia na cozinha ou fazendo a limpeza 

da escola, mas mesmo nesses momentos conseguem perceber o engajamento 

da profissional. Associando esse suposto trabalho de acompanhamento 

contínuo e consistente ao fato de que foi na gestão da atual diretora que a 

escola passou a utilizar a avaliação externa como ferramenta de gestão e 

instrumento de trabalho, poder-se-ia dizer que esse trabalho de mediação entre 
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o aonde se quer chegar e o como fazer é sobremaneira importante e esse 

apontamento nos leva à questão da formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação. A partir do momento em que a supervisora 

apresenta, discute, ensina e estuda com os professores, métodos e técnicas de 

ensino, o que salta aos os olhos é o fato de para saber orientar é necessário 

saber fazer. 

 Antes de passarmos ao último achado - e o deixamos por último porque 

ele diz respeitos às hipóteses levantadas no início dessa pesquisa -, achamos 

pertinente ressaltar alguns desafios que parecem demandar um estudo 

aprofundado. O primeiro seria compreender o que, de fato, se rompe entre os 

anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental - para além da das 

evidências organização da escola -,a ponto de ser ter realidades tão distintas 

dentro de uma mesma escola, com praticamente a mesma equipe gestora. As 

hipóteses são muitas e de diversas ordens e uma delas pode ter a ver com 

estrutura do funcionamento dos anos finais: professor por área, falta de tempo 

disponível para formação, alta quantidade de alunos por turma. Outra hipótese 

pode ser a que foi apontada pelos docentes dos anos iniciais, a da falta de uma 

contemplação mais sólida da formação humana no currículo e se o grupo de 

docentes dos anos finais sequer acha que também é função da escola formar 

cidadão, que o trabalho da escola é meramente técnico, pode ser que à medida 

que os alunos vão caminhando no ensino fundamental, a significação dos 

conteúdos curriculares vá distanciando das realidades gerando desmotivação. 

Outra hipótese tem a ver com o acompanhamento familiar: é a família que acha 

que quando os filhos chegam aos finais já são mais independentes e não 

precisam de acompanhamento ou seria a escola que não busca o mesmo 

estreitamento com as famílias desse segmento como busca com os pais dos 

alunos das séries iniciais? Em que medida o projeto integral, em que o aluno 

fica todo dia na escola, tem implicações no processo ensino-aprendizagem? Ao 

elencar esses desafios – e há muitos outros-, percebo que pesquisa em 

ciências humanas é isso: um círculo vicioso de perguntas, possibilidades e 

mais perguntas. 

À guisa de conclusão, e para responder a uma dessas perguntas, os 

dados nos sugerem que nessa comunidade escolar há uma percepção 

diferenciada de qualidade em relação aos cenários que poderíamos encontrar, 
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conforme exposto na introdução desse texto. Retomando, acreditávamos que 

poderíamos encontrar alguns cenários, a partir dos quais, estivesse 

contextualizada a interface da concepção de qualidade com a avaliação 

externa, a saber: 1) Cenário 1: adesão à noção de qualidade governamental e 

direcionamento das práticas na perspectiva de compreensão da qualidade 

como sendo somente do ensino (treino para provas, aprovação por 

determinação); 2) Cenário 2: adesão à noção de qualidade governamental e 

direcionamento contrário, ou qualquer coisa que o valha, das práticas nessa 

perspectiva de qualidade; 3) Cenário 3: adesão à noção de qualidade diferente 

da governamental e direcionamento das práticas contrárias a esta noção, mas 

que venha lhe corroborar; 4) Cenário 4: adesão à noção de qualidade diferente 

da governamental e direcionamento das práticas iguais a esta noção. Os dados 

nos mostraram que embora haja uma adesão à noção de qualidade 

governamental, esta lhe é suplantada e que as práticas são direcionadas em 

função da congruência dessas duas perspectivas, as quais podem ser 

discutidas na perspectiva da qualidade do ensino e da educação. Então, 

podemos dizer que encontramos um cenário não previsto: um cenário em que 

há uma adesão à noção de qualidade governamental, há um direcionamento 

das práticas nessa perspectiva, mas há, também, uma visão que suplanta a 

noção governamental e um direcionamento na perspectiva de que a noção 

governamental é suplantada. Dito de outro modo, a comunidade escolar vê o 

IDEB como indicador de qualidade, há um direcionamento das práticas 

pedagógicas para atingir a meta do IDEB, mas existe a associação de 

qualidade a muitos outros fatores não medidos pelo IDEB e, portanto, há 

direcionamentos das práticas pedagógicas no sentido de melhorar a qualidade 

também desses fatores. Segundo Machado e Alavarse (2014, p.18): 

 
Se a qualidade na educação é um fenômeno complexo que possui 
determinações intraescolares, tais como currículo, formação docente, 
gestão escolar, avaliação da aprendizagem, condições de trabalho, 
infraestrutura das escolas etc., e extraescolares, tais como condições 
de vida da população, capital econômico, cultural e social das famílias 
dos alunos, entorno social da escola, distribuição de renda, violência, 
entre outros, o aumento do desempenho dos alunos nos exames é 
parte importante desse fenômeno, ainda que este não se esgote 
naquele, pois a medição da aprendizagem permite o aprofundamento 
do diagnóstico da situação da educação brasileira e o delineamento 
de iniciativas de políticas educacionais nesse terreno. 
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A exemplo do que mencionam Machado e Alavarse, a comunidade 

escolar discute, problematiza e relativiza esse fatores que não são medidos 

pelo IDEB – tanto aqueles sobre os quais a escola tem ação direta quanto os 

sobre os quais não tem - e os legitimam como constituintes da qualidade da 

educação, a qual constitui e é constituída pela qualidade no ensino. 

Não chega a ser um achado de pesquisa, mas vale apontar que essa 

pesquisa nos levou a constatar que os discursos dos segmentos da 

comunidade escolar entrevistados são coerentes entre si, ou seja, as falas de 

um grupo corroboram as falas de outros, o que parece indicar uma coesão no 

trabalho que é mediado pela gestão e pela equipe pedagógica. No entanto, 

seria necessário um aprofundamento de estudos e pesquisas que abordem 

essa questão, a partir de metodologia e método diferentes dos utilizados nessa 

pesquisa. 

 Ainda assim e, por fim, parafraseando um poeta, jamais saberemos o 

quanto a Escola Municipal Doutor Vasconcelos Costa caminhou para sair do 

último lugar no ranking do IDEB em 2011 e chegar até ao 4º lugar da sua rede 

de ensino em 2013. Nenhuma pesquisa, ainda que mais aprofundada, seria 

capaz de demonstrar todas as nuances desse caminho, desse processo, dessa 

conquista. A nota do IDEB do 5º ano, em termos cartesianos, diz sobre o 

desempenho desses alunos. Mas, na verdade, quem fez o caminho diz que ela 

diz muito mais que isso. Diz que ela reflete muito trabalho de: resgate social; 

construção de identidade; capacitação; unificação de conteúdos curriculares; 

afetividade; acompanhamento; estreitamento de laços da escola com as 

famílias; diálogo; dedicação; compromisso; acolhimento; e muito mais. E de 

tudo o que ela diz, podemos eleger um denominador comum: o tempo. Não 

fosse a dedicação de tempo a cada um desses trabalhos, tão árduos e 

complexos, nada disso teria sido possível. É por isso que embora não tenha 

sido objetivo dessa pesquisa abordar as condições do trabalho docente, fica 

evidente que sem uma estrutura na qual os profissionais tenham tempo para 

discutir, planejar, dialogar, aprender, dedicar-se, nada é possível. Talvez os 

docentes dos anos finais - quase todos com cargos em duas e até três escolas 

- não tenham tido tempo para refletir que, para além de todas as outras 

especificidades contextuais relativas aos anos finais e suas relações com o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos desse segmento, há a questão 
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do tempo. Um tempo do qual não dispõem esses docentes na grande maioria 

dos contextos escolares, diferentemente dos docentes dos anos iniciais. 

Por minha vez, enquanto pesquisadora, a duras penas, faço as pazes 

com o tempo. E pelas palavras de Caetano Veloso “compositor de destinos, 

tambor de todos os ritmos, tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo 

contigo” despeço-me de tudo o que o tempo me deu e de tudoo que ele me 

tirou! - porque embora possa parecer que realizei esse trabalho em 18 meses, 

a verdade é que levei 12 anos para concluí-lo e se assim o faço agora, talvez 

seja porque só agora ele é significativo para mim. Como deve ser o processo 

que leva um aluno a atingir a meta do IDEB. Como deve ser o processo que 

leva um professor a tornar-se um Mestre.  
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ANEXO 1: Roteiro para entrevista com grupo de pais 
 

1.  

2. Juízos de valor sobre a qualidade da escola: aspectos positivos e 

negativos. 

3. Concepção de escola de qualidade na visão das famílias. 

4. Como a escola interage com as famílias em geral. 

5. Há momentos de avaliação da opinião das famílias sobre a escola? 

6. É do conhecimento dos pais que o governo federal avalia a educação 

básica? Já ouviram falar da nota do IDEB/PROVA BRASIL?O que 

pensam a respeito? 

7. Qual o balanço que fazem da qualidade na escola nos últimos anos? 

8. O que garantiria um ganho de qualidade na escola? 
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ANEXO 2 – Roteiro para entrevista com grupo de apoio de infraestrutura 

 

1. Percepção de qualidade em termos gerais e em termos educacionais. 

2. Há uma educação e um ensino de qualidade nesta escola? 

3. Há conhecimento sobre a avaliação externa? Quais as percepções a 

respeito? 

4. Quais as implicações do trabalho dessa equipe nos resultados 

acadêmicos? Esse grupo se reconhece nos resultados? 

5. Como se dá a relação entre gestão e os demais profissionais da escola? 

6. Qual o balanço que fazem da qualidade na escola nos últimos anos? 

7. O que garantiria um ganho de qualidade na escola? 
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ANEXO 3 – Roteiro para entrevista com grupo de apoio pedagógico 

 

1. Percepção de qualidade em termos gerais e em termos educacionais. 

2. Há diferenciação entre qualidade da educação e do ensino? Situam-se 

em uma ou em ambas as perspectivas? 

3. Há uma orientação acerca da PROVA BRASIL para as práticas 

pedagógicas? A questão da matriz de referência é trabalhada? Como se 

dá? 

4. A última nota do IDEB é do conhecimento de todos? Como foi a 

comunicação? Qual a avaliação pessoal desse tipo de avaliação? 

5. Há descentralização de autonomia? Como se dá a relação com a gestão 

e a equipe docente? E em relação aos demais profissionais da escola? 

6. Qual a relação com os pais? 

7. Qual o balanço que fazem da qualidade na escola nos últimos anos? 

8. O que garantiria um ganho de qualidade na escola? 
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ANEXO 4 – Roteiro para entrevista com grupo de docentes 

 

1. Percepção de qualidade em termos gerais e em termos educacionais. 

2. Há diferenciação entre qualidade da educação e do ensino? Situam-se 

em uma ou em ambas as perspectivas? 

3. Como se dá a escolha dos conteúdos a serem trabalhados em sala de 

aula? Existe autonomia em relação a isso? 

4. Que implicações a matriz de referência da PROVA BRASIL tem nas 

práticas pedagógicas? Há um engessamento ou é um ponto de partida? 

5. A última nota do IDEB é do conhecimento de todos? Como foi a 

comunicação? Qual a avaliação pessoal desse tipo de avaliação? 

6. Há descentralização de autonomia? Como se dá a relação com a gestão 

e a equipe pedagógica? E em relação aos demais profissionais da 

escola? 

7. Qual a relação com os pais? 

8. Qual o balanço que fazem da qualidade na escola nos últimos anos? 

9. O que garantiria um ganho de qualidade na escola? 

10.  Qual o nível de responsabilização pelo sucesso ou fracasso escolar? 
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ANEXO 5 – Roteiro para entrevista com gestão (diretora) 

 

1. Percepção de qualidade em termos gerais e em termos educacionais. 

2. Qualidade do ensino e qualidade da educação. 

3. IDEB, metas e resultados. 

4. Matriz de referência da Prova Brasil/Descritores. 

5. Questões de apoio pedagógico. 

6. Questões de gestão. 

7. Conteúdos curriculares. 

8. Relação com os pais. 

9. Evasão. 

10. Projetos. 
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